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 وتكنولوجيا التدريس وطرق المناهج أستاذ
 التعليم

 الزقازيق جامعة - التربية كلية

 التربية كلية ووكيل التعليم تكنولوجيا أستاذ
 االزهر جامعه - االشراف تفهنا فرع

 عطية محمد أحمد محمود
 باحث دكتوراه بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم

 معة الزقازيقجا -كلية التربية  

 صــــستخلالم

هددد ال را ةرادددا رادددع راأثدددةت دادددس ليدددة رادددأه ر  لادددواي  راث دددت راددد ه ع ر ا أة  دددع 
ادع أ ميدم مردوةرل أ دمي  م رلدي را يد  راأ ودايدا اد   طد    2.0راقوئما داس أطبيقول را يد  

رايو  يددا  م ةاددا لبدد   بيددة طدد  مدد   و  ( طوابدد60رامةحاددا رايو  يدداك  أ   ددل دي ددا را ةراددا مدد   
دادس مممد دأي  ب د ةش دئد رئيا، راممم ددا   (، أد  أد عيثر2017/2018ب ي  ااثدو  را ةرادع  

واد ك ( ط30  رار يا" إه وءرايو يا " ( طوا   راممم دا راأمةيبيا30  راأمةيبيا رأل اس "راأ رعي"
    راأ مي   اأحقيق له رت را ةراا راأه   رابوحث رام رج را   ع راأحاياع  رام رج راأمةيبع

ئدبا راأمةيبددع،  أمياددل ل  رل  مدد ر  را ةراددا ادع رهأبددوة أح ددياع  بطولددا م ح ددا ر  رء،  أدد  
راأأ دد  مددد   ددد ق  يبدددول ر   رل، مددد  هددد م أ عيثرمددو دادددس رامح مدددي   أطبيقرمدددو دادددس دي دددا 

( دادددس راثي دددا SPSSرادددأط دياك  بثددد  أطبيدددق ل  رل را ةرادددا بوادددأه ر  دددد  ر  مددد  رألادددواي   
مةرء راأحاي ل ر ح وئيا را عما  رامثوامدول ر ح دوئيا  رهأبدوة "ل"،  مةبدي إير أدو(، ا ثايا  ر 

( بي  مأ اطع  ةمول α≤0.05أ  راأ  م إاس: أ م  اة ق  رل   اا رح وئيا د   ماأ    
 اددع رهأبددوة راأح دديم رامثةاددع رار يددا"، إه ددوء"راأدد رعي"  " أي راأمددةيبي أي اددع رامممدد د راطدد  

 روةرل رأل رء ا واح طوابول راممم دا راأمةيبياك م
 الكلمات المفتاحية:

طبيقول را ي  أ-اواي  راث ت را ه ع ر ا أة  ع ل-راث ت را ه ع ر ا أة  ع
 مروةرل أ مي  م رلي را ي  راأ وداياك -2.0

The impact of using Web based brainstorming methods on Web 

 2.0 applications in developing interactive website 

 design skills for high school students 

Abstract 

The aim of this is to The impact of Using The Effectiveness of 

Electronic Brain Storming Styles Based on Web.2.0 Applications in 
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Developing interactive website design skills Of Secondary Stage 

Students. The sample of the study consisted of (60) students from Abu 

Kabir secondary school for boys for the academic year (2017/2018). 

They were divided into two groups randomly, the first experimental 

group "parallel" 30 students and the second "Anonymity" 30 students. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the 

descriptive analytic approach and the experimental approach the tools 

and the material of the study were content Achievement test, and 

Observation cardك after applying the study tools on the sample of the 

study and making the necessary statistical analyses by the SPSS 

processes such as T-test and Eta Square, the study drew a number of 

findings the most important of which: There are statistically significant 

differences at the significance level (0.05≥α) between the mean scores of 

the control group and the experimental group in achievement test and 

observation card in favor of the experimental group. 

 

Key words:  Electronic Brain Storming-Electronic Brain Storming 

Styles- Web 2.0 applications- Interactive website design 

skills. 
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 ة: ـــــــــدمــمق

يئددددر  راث دددددة راحددددواع أطددددد ةر  هوئددددم ادددددع راثادددد   راأ   ا ميدددددو حيددددث ل دددددبحل ئدددددب ا 
يا، رامثا مول را  ايا مح ة ةئياع اع مميي راممو ل راثمايا،  راثاميا،  رابحييا،  ر لأ و 

م و ول أق يا  مثا موأيا مثاأرو له   لبةع طةق  ل  رل حيث أأميع ه ه  رائب ا به وئص  ر 
ر أ دو ل  أق يدول رامثا مددول ادع دوام دو رامثو ددة،  مثادل  وادا رادد  م  راممأمثدول أاددر  

ومددو  بضدة ةش ر أاددو  رايقوادا،  رامرددوةرل رامةأبطدا بواددأه ر  ر  أة دل بودأبددوةه م د ةر  ةئياددو  ه
ع  واا راممو ل،  ل   ه ر راأط ة راأ   ا مع إاس هادق طدةق  لادواي   ئوم   اامثا مول ا

م يدد ش ااددأثا  بطةيقددا ايددة مبوئددةش، مدد  هدد م أ  يددت راماددأح يول راأ   ا ميددا  اددع راثمايددا 
أثا  راأثايميا اأحقيق راأثا  بطةيقا ئيقا،  ممأثم  بألم ممر    بألم أ ا ا حيث ل رو أقد   راد

مثيا مد  هد م راأدأييةرل  راث و دة رامةئيدا رامأحة دا،  رايوبأدا، اع  د ة مأ  ددا ب دةيا  اد
 . اغا م أ با  م ط لا

 مدددددي را مددددد  راادددددةيي ات أة دددددل  راأق يدددددول راةلميدددددا ل دددددبحل رائدددددب ا  ادددددطو   يمقةرطيدددددو  
 رلأ و يو    ي ومي يو  أ ودايو   دواميو  ااأثاي   راأثا ،  أثطع ر  أة ل ب اك اة ا اأط ية أق ي  

ي   راأ ةي  رامأمة ع ح م رامأثامي  اع را لل را ي يطاب  م،  ه وك لاموء د يد ش أل  مدا راأثا
راأثاي  د  طةيق ر  أة ل م رو راأثاي  ر ا أة  ع،  راأثاي  بواأه ر  رائب ا،  راأثاي  بوادأه ر  

  *( (17، 2005ر  أة لك  ب ة راهو ، 
راأثايميدددا دبدددة را يددد    ددد اك   ل دددبح مددد  راضدددة ةي إأقدددو  مردددوةرل أ دددمي  رام رلدددت

ضة ةش إأبوع لح   مو ج أ مي    حول را ي   راأ ودم مي رامحأد ي رامقد   ب ودايدم  رادأه ر  
  ددو  اأ دد يت  مددو ج ميوايددا ام رلددي را يدد  لوئمددا داددس ممم دددا مدد  مثددويية راقوبايددا ا اددأه ر  
 أمثدددددددددم رام دددددددددم  رامبأدددددددددد ا لدددددددددو ة داددددددددددس أ دددددددددمي  لاضددددددددددم م رلدددددددددي را يدددددددددد   ممدددددددددوم دبدددددددددد 

 (ك43،2009راةحم ،
( دادس اودايدا رام رلدي Zaid,M.A.,2014,42 ل  ل راث ي  م  را ةراول ميم  ةراا  

 ر ا أة  يدددددددا اددددددددع أ ودارددددددددو مدددددددي راطدددددددد     اددددددددك مدددددددد  هددددددد م أ  يددددددددت أ   ا ميددددددددو را اددددددددوئط

                                           

  راد  راملادت، اد ا را ئدة، APAيأبي رابوحث اع   دو  راأ ييدق راثامدع   دو  ممثيدا داد  راد  ك ر مةي يدا  )*(
 ةل  را  حا(
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 رامأثدددددد  ش  د و ددددددةهو  بواددددددأه ر  هددددددةرئط رام ددددددوهي   ل  رأرددددددو دبددددددة را يدددددد ،  هدددددد ر مددددددو ل  أددددددم 
بددأ  ه ددوك ليددة ا ودايددا را يدد  اددع إ اددو  راطدد   اامرددوةرل،  )89،2007ي، ةراددا  حادد  رابددوأ

  هد ال را ةرادا إادس  را ئدت دد  اودايدا أ دمي  مقدةة دبدة ر  أة دل  مد  م  د ةي  مهأا دي 

رام ض ديا  راب وئيا اع أ ميا  م م  راأح يم  راأ  يدة را ولد  اد   طد    ايدا راأةبيدا مومثدا 
اودايددا رامقددةة رام ددم  دبددة ر  أة ددل  مدد  رام  دد ةي  رامهأا ددي  اددع  ر ادد   ةيا،  ل رددةل را أددوئج

أ ميددددا مأغيددددةرل رابحددددث رامئددددوة إايرددددوك  مددددو ل  ددددل بضددددة ةش رهأمددددو   ايددددول راأةبيددددا بأقدددد ي  راددددأثا  
ر ا أة  ع ضم  بةرمج إد ر هو،  أئميي ط برو رامثامي  داس أ مي  م رلدي  يد  أثايميدا مهأا دا 

مددوم أه  ددم  ل ضددحل هدد ه را ةراددول ل  راطدد   ادد ير  ل دد ة اددع اددبثا رامقددةةرل  ددم اددع م
 .مروةرل رامئوة ا ر ا أة  يا  راأثا  راأثو  ع ممو يل   داس لهميا إمةرء رابحث راحواع

 اددع( 2.0 را يدد   أق يددا  اددأغ م مأثدد  ش  رددةل اددةص 2.0 يدد    ب ردد ة م ددطاح
 راأه ر  راضة ةي م  ل بح ا اك كايمياراأث راملااول  رهم راأثايميا راثمايا   وءش م  راةاي
 د يادو ل دم حيدث راأثايميدا ر ا أة  يدا بدوام رلي راأثايمدع بدوامحأ    ةبطدم رادأثا  اع 2.0 را ي 

  ئددددة أحاددددي  رام ددددة رل، أطدددد ية أاددددريم رابيو ددددول، أ دددد يت أحاددددي  رابحددددث، دمايددددا أحاددددي 
 راأ ايددت  أماددي هو، رابيو ددول جمددع   مهططوأرددو، رابيو ددول رامثا مددول أ ومددم رام أقددوش، رامثا مددول

 أ دددمي  ادددع را ودايدددا رألادددئاا، دددد  ر موبدددا آايدددا رامثا مدددول، دادددس راثيددد ة هبدددةش اا يددد ، رآلادددع
 را   ص، محةة بةمميول أثاي  إا أة  ع، أثا   و ه ر اأةرضع را رلي مثومم  اوئم  راأه ر 
  مأ  ددا مهأا دا ئد ومأل ضده  مادأ  ع ممدة  مد  راحواع را ي  أح يم اع 2.0را ي   ياود 
 م  مدددددا مثةايدددددا بيئدددددا  إادددددس دئددددد رئع بئددددد م رامأةر مدددددا  رامقدددددوطي  رامثا مدددددول رابيو دددددول مددددد 
 Olken,F,2011,9ك) 

 ث:ــــالبحة ــــمشكل

ممو ابق دةضا، يأضح  م   ضدثت ادع مردوةرل أ دمي  م رلدي را يد  راأ ودايدا اد   
 "مدو ليدة رادأه ر  لادواي  :حو ادا مثةاداط   رامةحاا رايو  يا، اد ر يادثس رابحدث راحدواع إادس م

ادع أ ميدم مردوةرل أ دمي  م رلدي  2.0را يد  راث دت راد ه ع ر ا أة  دع راقوئمدا دادس أطبيقدول 
 "كرايو  يا؟را ي  راأ ودايا ا   ط   رامةحاا 

 ث: ـــة البحـــأسئل

 اإلجابة عن األسئلة التالية:  الحالي البحثيحاول 
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 رايو  يا؟ رامةحاااط    راأ ودايا را ي  م رلي  مو رامروةرل را عما اأ مي -1
مو لاك أ مي  بة ومج بواأه ر  لاواي  راث ت را ه ع راقوئما دادس أطبيقدول را يد   -2

 راأ ودايا ا   ط   رامةحاا رايو  يا؟ را ي  اأ ميا مروةرل أ مي  م رلي 2.0

رامددةأبط بأ ددمي   داددس أ ميددا رامو دد  رامثةاددع 2.0مددو اودايددا راددأه ر  أطبيقددول را يدد   -3
 رايو  يا؟ رامةحااا   ط    راأ ودايا را ي  م رلي

أ ميددا رامو دد  رأل رئددع رامددةأبط بأ ددمي   داددس 2.0مددو اودايددا راددأه ر  أطبيقددول را يدد   -4
 رايو  يا؟ رامةحااا   ط    راأ ودايا را ي  م رلي

 ث:ــــداف البحــــأه

 هدف البحث الحالي إلى:
 2.0واي  راث ت را ه ع ر ا أة  ع راقوئما داس أطبيقول را ي  أح ي  اودايا راأه ر  لا -1

 رامةحادددااددد   طددد    راأ ودايدددا را يددد  م رلددديادددع أ ميدددا رامو ددد  رامثةادددع رامدددةأبط بأ دددمي  
 كرايو  يا

 2.0أح ي  اودايا راأه ر  لاواي  راث ت را ه ع ر ا أة  ع راقوئما داس أطبيقول را ي   -2
 رامةحادددااددد   طددد    راأ ودايدددا را يددد  م رلددديةأبط بأ دددمي  ادددع أ ميدددا رامو ددد  رأل رئدددع رامددد

 كرايو  يا

 ث: ـــة البحــــأهمي

 تمثلت أهمية البحث الحالي في إمكانية:
 أ اية بيئا أ ودايا دبة رابة دومج ر ا أة  دع رامقأدةا بوادأه ر  لادواي  راث دت راد ه ع -1

ةرل امثةايدا  رأل رئيدا امردواأ ميا رام ر   ر 2.0ر ا أة  ع راقوئما داس أطبيقول را ي  
 كراأ ودايا را ي  م رليأ مي  

اددد   طددد    راأ ودايدددا را يددد  م رلددديرادددرو  را ةرادددا راحوايدددا ادددع أ ميدددا مردددوةرل أ دددمي   -2
 كرايو  يا رامةحاا

 هادددق بيئدددا أ ودايدددا بدددي  رامدددأثا   راأ ودايدددا را يددد  م رلددديأئدددميي راطددد   دادددس أ دددمي   -3
  رامحأ  ،  رامأثامي  بثضر  رابثاك
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م ر بددددددا راأغيددددددةرل رااددددددةيثا  رامأ حقددددددا اددددددع أ   ا ميددددددو راأثاددددددي ،  راثمددددددم داددددددس ةاددددددي  -4
  دددددوءش طددددد   أ   ا ميدددددو راأثادددددي  ادددددع راأثومدددددم مدددددي رامادددددأح يول راأ   ا ميدددددا اأحقيدددددق 

 راثمايا راأثايمياك

 ث:ـــــروض البحــــــف

رامأ رعيدا، ( بي  مأ ادطع  ةمدول راممم ددا 0.05  ي م  اةق  رم إح وئيو  د   ماأ     -1
 رار يا اع راأطبيق رابث ي  هأبوة راأح يم رامثةاعك إه وء  ةمول راممم دا 

 رامأ رعيدا، راممم ددا  ةمدول مأ اطع بي  (0.05  ماأ   د   إح وئيو    رم اةق ي م    -2
 كراثماع رأل رء م ح ا ابطولا رابث ي راأطبيق اع رار يا إه وء راممم دا   ةمول

 ادع رامأ رعيدا راممم ددا  ةمول مأ اطع بي  (0.05  ماأ   د   يو  إح وئ  رم اةق ي م  -3
 رابث يك راأطبيق ا واح رامثةاع راأح يم  هأبوة  رابث ي راقباع راأطبيقي 

 ادع رامأ رعيدا راممم ددا  ةمول مأ اطع بي ( 0.05  ماأ   د   إح وئيو    رم اةق ي م  -4
 رابث يك راأطبيق ا واح اثماعر ر  رء م ح ا ابطولا  رابث ي راقباع راأطبيقي 

 رار يدا إه دوء راممم دا  ةمول مأ اطع بي  (0.05  ماأ   د   إح وئيو    رم اةق ي م  -5
 رابث يك راأطبيق ا واح رامثةاع راأح يم  هأبوة  رابث ي راقباع راأطبيقي  اع

 ارار يد إه دوء راممم دا  ةمول مأ اطع بي ( 0.05  ماأ   د   إح وئيو    رم اةق ي م  -6
 رابث يك راأطبيق ا واح راثماع ر  رء م ح ا ابطولا  رابث ي راقباع راأطبيقي  اع

 رامثةايدا رام ر د  أح ديم مادأ   أ ميدا ادع( رامأد رعي  راد ه ع راث ت ألاا   لية  م ي -7
 راأ وداياك را ي  م رلي أ مي  بمروةرل رامأثاقا

 م رلدي أ دمي  مردوةرل ل رء   مادأ أ ميدا ادع( رامأ رعي  را ه ع راث ت ألاا   لية  م ي -8
  راأ وداياك را ي 

 رام ر ددد  أح ددديم مادددأ   أ ميدددا ادددع( رار يدددا إه دددوء  راددد ه ع راث دددت ألادددا   ليدددة  مددد ي -9
 راأ وداياك را ي  م رلي أ مي  بمروةرل رامأثاقا رامثةايا

 أ دمي  مردوةرل ل رء مادأ   أ ميدا ادع( رار يدا إه دوء  را ه ع راث ت ألاا   لية  م ي -10
 راأ وداياك را ي  م رلي
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  ث:ـــــــج البحـــــمنه

رادددأه   رابوحدددث رامددد رج راأمةيبدددع    راأ دددمي  ئدددبم راأمةيبدددع، اقيدددوك اودايدددم لادددواي  
 را يد  م رلدياأ ميا مروةرل أ مي   2.0راث ت را ه ع ر ا أة  ع راقوئ  داس أطبيقول را ي  

 دأي  أمةيبيأي ك  اك م  ه م ممم   رايو  يا، رامةحااا   ط    راأ ودايا
 : التاليةويتناول البحث المتغيرات 

  :ك2.0لاواي  راث ت را ه ع ر ا أة  ع راقوئما داس أطبيقول را ي  المتغير المستقل 
  :كراأ ودايا را ي  م رليمروةرل أ مي  المتغير التابع 

 راأ مي  راأمةيبع اابحث:

 ( يوضح التصميم التجريبي للبحث1جدول )

المجموعة 
 يبيةالتجر

 التطبيق البعدي المعالجة التجريبية التطبيق القبلي

 اختبار تحصيلي المتوازية
 بطاقة مالحظة

أساليب العصف الذهني اإللكتروني 
 2.0القائمة على تطبيقات الويب 

 اختبار تحصيلي
 الهوية إخفاء بطاقة مالحظة

 ث:ـــــأدوات البح

 را يدددد  م رلدددديةأبطددددا بمرددددوةرل أ ددددمي  رهأبددددوة أح ددددياع اقيددددوك رام ر دددد  رامثةايددددا رام -1
 كرايو  يا رامةحاا ط   ا   راأ ودايا

 را يدددد  م رلدددديامرددددوةرل أ ددددمي   رايو  يددددا رامةحاددددابطولددددا م ح ددددا اقيددددوك ل رء طدددد    -2
 كراأ ودايا

 ث:ـــــدود البحــــح

 أقتصر البحث الحالي على:
 Adobeة دددومج بوادددأه ر  ب راأ ودايدددا را يدد  م رلدددي أ دددمي  مرددوةرل حددددود مويدددوعية: -1

Dreamweaverك 
  ك 2018- 2017را  م را ةراع رايو ع ااثو  رامومثع  حدود زمانية: -2

 كب ي  رايو  يا  بية لب  م ةاا حدود مكانية: -3

 ك"دي ا رابحث" را ت رايو ع رايو  ي،ط    حدود بشرية: -4
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 ث:ــــراءات البحــــــإج

 لإلجابة عن السؤال األول: 

 رايو  يددا؟ رامةحاددا طدد   اطدد   راأ ودايددا را يدد  م رلددي مي اأ دد را عمددا رامرددوةرل مددو
 حيث يق   رابوحث بد:

بمردددوةرل  رامةأبطدددا ر طددد ع دادددس را ةرادددول  رابحددد ث راادددوبقا  رأل بيدددول  رل را ددداا،  -1
 ك راأ ودايا را ي  م رليأ مي  

  را يدددد م رلددديأح يددد  رامردددوةرل راةئيادددديا  را ةديدددا را عمددددا  رامةأبطدددا بمردددوةرل أ ددددمي   -2
 كراأ ودايا

أ دددمي   لوئمدددا مب ئيدددا بوامردددوةرل راةئياددديا  را ةديدددا را عمدددا  رامةأبطدددا بمردددوةرل  ضدددي -3
 دةضدددرو دادددس ممم ددددا مددد  هبدددةرء رام دددوهج  طدددةق راأددد ةيك  راأ ودايدددا را يددد  م رلدددي

  أ   ا ميو راأثاي   ب رء راةلي ايرو  راح   دايروك

ةرء مةرء راأث ي ل رامقأةحدا ب دوء دادس آإد ر  لوئما رامروةرل اع   ةأرو را روئيا بث  إ -4
 رامح مي ك

 لإلجابة عن السؤال الثاني:

مو لاك أ مي  بة ومج بواأه ر  لاواي  راث ت را ه ع راقوئما دادس أطبيقدول را يد  
حيدددث يقددد    اددد   طددد   رامةحادددا رايو  يدددا؟ راأ ودايدددا را يددد  اأ ميدددا مردددوةرل أ دددمي  م رلدددي 2.0

 رابوحث بد:

 ةرادددول  رابحددد ث راادددوبقا  رأل بيدددول  رل را ددداا  رامةأبطدددا بأادددواي  ر طددد ع دادددس را -1
 ك2.0راث ت را ه ع راقوئما داس أطبيقول را ي  

اأ ميددا  2.0إددد ر  رابة ددومج بواددأه ر  لاددواي  راث ددت رادد ه ع راقوئمددا داددس أطبيقددول را يدد   -2
 رامب ئياكاط   را ت رايو ع رايو  ي، اع   ةش  راأ ودايا را ي  مروةرل أ مي  م رلي

ددددةا رابة دددومج ادددع  ددد ةأم رامب ئيدددا دادددس ممم ددددا مددد  رامح مدددي   بددد رء رادددةلي، يددد   -3
 أث يم رابة ومج اع ض ء آةرئر ك

ادع  2.0إد ر  رابة ومج بواأه ر  لاواي  راث ت را ه ع راقوئمدا دادس أطبيقدول را يد   -4
   ةأم را روئياك
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 لإلجابة عن السؤال الثالث: 

داددس أ ميددا رامو دد  رامثةاددع رامددةأبط بأ ددمي   2.0را يدد   مددو اودايددا راددأه ر  أطبيقددول
 رايو  يا؟ رامةحااا   ط    راأ ودايا را ي  م رلي

 السؤال الرابع:  عنولإلجابة 

أ ميددا رامو دد  رأل رئددع رامددةأبط بأ ددمي   داددس 2.0مددو اودايددا راددأه ر  أطبيقددول را يدد  
 يق   رابوحث بد: حيث رايو  يا؟ رامةحااا   ط    راأ ودايا را ي  م رلي
إددد ر  ل  رل رابحددث:  رامأمياددا اددع ر هأبددوة راأح ددياع رامثةاددع  بطولددا م ح ددا رأل رء  -1

 رامروة   ضبطرو داميو   ضثرو اع   ةأرو را روئياك
إمددةرء راأمةبددا ر اددأط ديا: حيددث يددأ  أطبيددق مدد ر  رامثوامددا راأمةيبيددا داددس دي ددا مدد   -2

راثي ددا رألاوادديا اضددبط ل  رل راقيددوك،  راأثددةت  مدد  ايددة لاددةر  أ   ا ميددو راأثاددي طدد   
 داس را ث بول  راأث يم داس رابة ومج اا   م بر  إاس را  ةش را روئياك

أ وال رهأيوة دي ا رابحث بطةيقا دئ رئيا:  أطبيق ل  رل رابحث أطبيقو  لبايو  ااأأ   م  را -3
 اأمةباكبي  راممم دأي  اع  م م  رامو   رامثةاع  رامروة  لبم أ  ي  ر

رابة دددومج بوادددأه ر  لادددواي  راث دددت راددد ه ع راقوئمدددا دادددس أ  يددد  أمةبدددا رابحدددث: بأددد ةيك  -4
 ك 2.0أطبيقول را ي  

 ل  رل رابحث بث يو  داس ممم دا رابحثك أطبيق -5
 إمةرء رامثواما ر ح وئيا ا أوئج أطبيق ل  رل رابحث لبايو   بث يو ك -6
 أ اية مو أ  م إايم رابحث م   أوئجك -7

ا أددوئج راأددع يددأ  راأ  ددم إايرددو أقدد   راأ  دديول  رامقأةحددول راهو ددا بددوابح ث اددع ضدد ء ر -8
 راماأقباياك

 ث:ـــات البحــــمصطلح

 العصف الذهني اإللكتروني.

( بأ م: أ  يت ل  رل راأ   ا ميو راح ييا  أطبيقدول را يد  2015 أثةام  لاموء رااي ،
   رامددأثا  اردد  ر ث ددوك اماددأ يول اددع أطدد ية لاددواي  راأمدد م رادد ه ع راامحددع رااددةيي ادد 2.0

مثوامأددم را ه يددا ارا ددوة ،   اددك مدد  هدد م   ددو  يقدد   اددع رألاددوك داددس ر أ ددوم بو  أة ددل 



 محمود،احمد أ.د/ أشرف ،أحمد أ.د/ إبراهيم

 أحمد
ام أساليب العصف الذهني اإللكتروني القائمة على أثر استخد

  2.0 تطبيقات الويب
 

 38 

  رةش ماادددول راث دددت راددد ه ع بدددي  ممم ددددا مددد  رألادددةر  راددد ي  يممثرددد  أه دددص مئدددأةك ر  
وادا حيدوم أادك لضويو ر  لمد ة أرمرد  ادع ادبيم راأ  دم إادس حاد م م يد ش ل  لدةرةرل  دوئبا  اث

رألم ة ل  راقضويو ب   م  راطةق راأقاي يا راأع ل  أح م     أممي رألادةر  مثدو  ادع  لدل  رحد  
ر  أئدددثةه  بثددد   ر ةأيدددوا حيدددوم راأ لدددع راب دددة   مردددو  ا مدددم ممدددو يث دددس اقددد   ميدددا  بيدددةش مددد  

أ رو لادةع بئد رألا وة راأع ل  أار  بئ م اثدوم ادع حدم ميدم هد ه راقضدويو  رأهدو  لدةرةرل داميدا
 ك ل اة اع را لل  رامر 

 يثةادددم رابوحدددث بأ دددم: حوادددم رادددأي وئيم مةا بدددا اا ئدددوط راثقادددع اددد ي رامدددأثا  أدددل ي إادددس 
أحقيق ر موع ا دةي اد ق راثدو ش  رهدم ادع  دم م دوع لدوئ  دادس راأ   ا ميدو راح ييدا دادس أط يدي 

 راأ   ا ميو راح ييا اأمميي لا وة ح م م لت مو"ك

 الذهني اإللكتروني.أساليب العصف 

 .2.0تطبيقات الويب 

( دادددس ل ددددم: "أ مدددم م يدددد  اأقددد ي  هدددد مول راميدددم رايددددو ع مدددد  3، 2009يثةادددم  هاي ددددا،
ر  أة ددل يثأمدد  داددس  ددد  ر أ ددوم بددي  ماددأه مع ر  أة ددل،  أث ددي    ة راماددأه   اددع ليددةرء 

ث ك أمثدول ر ا أة  يدا،  أد رامحأ   راةلمع داس ر  أة ل،  راأثو   بي  راماأه مي  اع ب وء رامم
 ه ه را اا ا اع د   م  راأطبيقول راأع أحقق امول،  ه وئص راميم رايو ع ات أة ل"ك

 يثةاددددم رابوحددددث بأ ددددم: ممم دددددا مدددد  راأطبيقددددول رائددددب يا راأددددع أأادددد  بمبدددد ل رامئددددوة ا 
محأد   بوامثا مول،   د  ر أ وم بي  ماأه مع ر  أة ل،  أث ي    ة رامادأه   ادع ليدةرء را

 راةلمع داس ر  أة ل،  راأثو   بي  مهأات ماأه مع ر  أة ل اع ب وء ممأمثول إا أة  ياك
 مهارات التصميم:

( بأ رو هع ممم دا ر مةرءرل را عما رامثد ش بتأقدو  2012،33دةارو  محم  راحويك،
ا مردوةرل راهو د راأع يأ  م  ه ارو أح ي  طةيقا رامموةاا  راأع أح ث أغيية ر اع رامثوةت  را

 .بم ض ع مثي 
  يثةارو رابوحث: هع إم و يا راأ  ي  راارم را ليق ار  رل را حيحا رامةأبطدا بأ دمي 

 رام رلي ر ا أة  يا راأ ودايا اع رلم  لل مم    بألم ل ة م  رامر ك
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 :التفاعلية الويب مواقع

 رلددي أثأمدد  داددس ( بأ رددو "م2005،55دةارددو  ددم مدد   دبدد  ر  رام اددس  رحمدد  رامبددوةك،
 أهأات د  رام رلي رااو  ا ادع  مد   ل  رل هو دا  Java  حول مأغيةش  أاأه   بةمميول 

بواأ ودددم مددي محأ رهددو ميددم إأوحددا را  دد م إاددس راددة ربط اددع م رلددي لهددة  ل  رابحددث ددد  ل رددد  
         ."رابيو ول  رامثا مول  رل راث لا بوام ض ع

  را دددددد حول را ي ومي يدددددا  رل ل ردددددد  رابيو ددددددول  يثةاردددددو رابوحدددددث: بأ رددددددو ممم ددددددا مددددد
م دددددممم بطةيقدددددا أ ودايدددددا بأ اددددديق اابيو دددددول أادددددرم را  ددددد م  راأ وددددددم مدددددي رامدددددو ش راأثايميدددددا 

 رامثة ضا اامأثامي ك
 .التفاعلية الويب مواقعمهارات تصميم 

 بدددددةرمج بوادددددأه ر  راأ ودايدددددا، را يددددد  أ دددددمي  م رلدددددي ادددددر  رل راددددد ليق راأ  يددددد  إم و يدددددا
Dreamweaver راأد ةي  رامئدوه ش داس ردأمو ر    مر ،  لل للم اع ب اك، راهو ا  رااغول  

 رام ح اك بطولا ه م م  راطوا  دايرو يح م راأع بوا ةما  أقوك  رامةر ،
 رااوبقا  را ةراول را  ةي ر طوة

 التفاعلية. الويب مواقع تصميم مهارات: أوال
  مد  راحيدوش، ميو ي   واا اع  أ  درو راثاميا ر  موعرل م  را يية راحواع راث ة ئر 

 أهطدل راأع ،(Internet ر  أة ل  راثواميا رامثا مول ئب ا دايم لطاق مو ر  موعرل ه ه له 
 لهدد  مدد   اثددمك  ددغيةش لةيددا راممأدد  راثددوا  مدد   مثاددل راماددواول اقةبددل  رام ددو ، راعمددو  حدد   

 راأ وداياك را ي  م رلي يامس مو راأثايمع، راحقم اع ر  أة ل ماأح يول
 التفاعلية:          مكونات مواقع الويب -1

راأ ودايددا رامثأمدد ش داددس ر  أة ددل، حيددث  أثددةا را ةراددا راحوايددا ام   ددول م رلددي را يدد 
أهأاددت أاددك رام رلددي مدد  حيددث طةيقددا    دد  راأ ددمي  رامأبثددا،   دد اك مدد  حيددث رامحأدد ي رادد ي 

 ئدددئل مددد  لمادددم،  ا ددد  ه دددوك ممم ددددا مئدددأة ا مددد  أأضدددم م أادددك رام رلدددي،  راغدددةا راددد ي ل
-Rachel Helen,2005, 5)رام   ول،  راأع أ م  اع مث   رام رلي، ياأثةضرو رابوحث اع 

 ايمو ياع: (60
راأ دوداع  ( ام لدي را يد home page: أثد  را د حا راةئياديا  Index الصدفحة الرئيسدية -1

   وأرددو، مدد   دد حول،  ل  رل أ ودددم، بميوبددا رامحدد ة رادد ي أةأ ددع داددس ب يددا رام لددي ب ددم م
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 ايةهو م  رام   ول رألهة ،  أقي ه ه را  حا اع لداس لما رارة  راأ  يمع ار ر رام لي، 
  أةأبط  م   حا م    حول رام لي بةربط ااةم ع إاس أاك را  حا راةئياياك

ي، هدوص بدوام ل : م  رامميعرل راأع أ  ة  برو رام رلي راأ ودايا، ه   مد    ايدمالموقع دليل -2
يثأبدة هد ر راد ايم بميوبدا مد  م بمحأ يدول رام لدي، يئدمم دادس  دم رادة ربط رام مد  ش بدوا قة 
داس راةربط راهوص بم اع  ايم رام لي،  يادأه   ميدم هد ر راد ايم ل  مد  م رامحأ يدول ادع 
راحو ل راأع   ياأطيي رام م  مثرو  ضي  م راة ربط راهو ا ببيئا رادأثا  ادع را د حا 
راةئيادديا،  يددأ  إ ةرج  ايددم م لددي را يدد  راأ ددوداع مدد  هدد م ةربددط ي ضددي بوا دد حا راةئياددا 
 أحدد  د و ددةهو اأاددود  راددع رة مدد  راأ قددم  ب دد ةش اددةيثا اام ضدد دول ل  م   ددول رام لددي 
 رألهددددددددة ،  مددددددددو ياددددددددود ه ليضددددددددو اددددددددع راح دددددددد م داددددددددس  دددددددد ةش  وماددددددددا بأبثددددددددو  رام لددددددددي، 

 ومدش بدوام لي برد ر رام لدي،  ادع أد اية را لدل  رامرد ك   مو يم   راثيد ة دادس رامد ر  رامأد اة 
ياود  ليضو اع راثي ة داس رام ر  رامأد اةش بدوام لي  راأدع يثمدع دد  إيمدو ه محدةك رابحدث 
راهدوص بدوام لي، امددو امحة دول رابحددث مد  ل مدم ل دد ة أدةأبط بددوا  رحع رااغ يدا ر م ئيدداك 

 Lebec, m., & luft, j, 554-474).  

راأ ودايدددا م طقدددا اثدددةا رامحأددد   راأثايمدددع  را يددد  :  أأضدددم  م رلددديContent المحتدددو  -3
أوحددا  اددك رامحأدد   مثة ضددو  اا رةاددي  رامئددوة ي  اددع  ةراددا رامقددةة،  لدد  يأضددم   ردد ة  ر 

  ددد حول   ددديا(، ل  رامحأددد    textual content ددد ة م ردددو رامحأددد   را  دددع  بعدددد 
 كvideo files، ل  ما ول اي ي  sound contentرا  أع 

راأ ودايددا، لدد  يأطادد  رألمددة أثدد يم  را يدد  : اددع دمايددول أطدد ية م رلدديالجديددد  الصددفحات -4
ضواا محأ يول اام لي، رألمة را ي   يأطا  مثم إدو ش أ مي  رام لدي مد  م يد ،  ا د    ر 

 يأ   اك بتضواا   حول أةأبط بوا  حا راةئيايا م  ه م مو يامس بم ي  رام ليك

 : أميددم ئددب ا ر  أة ددل  اددياا رأ ددوم ي وئيددا ر أمددوه،  أ ددبحرسددينأدوات التواصددل مددع الدا -5
 رل طبيثا أ ودايا اع  م   ممم دا م  رأل  رل راأع أم   ع رة رام لي  مادأه ميم مد  
را رةاددي  راأ ودددم مددي راقددوئمي  داددس رام لددي،  مدد  رأل  رل راأددع أدد اة اددةص راأ ر ددم بددي  

   داس إ رةش أاك رابيئول:راأ ودايا  راقوئمي را رةاي  بم لي را ي 

 ةاوم راأثايقول إاس رام لي  كامم راع رة، را ي يأيح إم و يول راأ ليي اع ه ر راامم  ر 
 را مو ج راأع يم   إضواأرو بوام لي ا اأه ر ، أ اة ااماأه   إةاوم بيو ول ل  ما ولك 
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 كس بيئا راأثا رابةي  ر ا أة  ع،  مو يةأبط بم م  ه وئص أأيح راأ ر م مي راقوئمي  دا 

  رام أدد يول راح رةيددا، أثدد   ددأ رش ل يددا  اثواددا، ا أ ددوم  دددةا رألا ددوة   مرددول را  ددة
 ح م رام ض دول رامهأا اك

  مو ل  م   ادوئم ر أ دوم مدي ع رة رام لدي، أد اية مدعء بدوام لي اتموبدا دد  رألادئاا 
 يكراأع يطةحرو ع رة رام لي إاس رامرا  وحبا رام ل FAQرأل ية أ ةرةر 

  بو ضددواا ااث دد ر  رابةيدد ي اام  مددا  ددوحبا رام لددي ل  ةلدد  رارددوأت ل  را ددو ك، امددو عرم
 بثا رألاةر  ي ضم ميم ه ه راطةق اع ر أ ومك

ي : رام رلددي  رل راطبيثددا راأ ودايددا  را ي ومي يددا( أحأدد  Data Baseبيانددات الموقددع  قاعددد  -6
ممدددوم مددد  ممدددو ل م لدددي أأضدددم  رابيو دددول راهو دددا ب Data Baseدادددس لودددد ش بيو دددول 

را ي ، ميم لود ش بيو ول ائئ   راثوماي  اع ملااا مو، ل  لود ش بيو دول هو دا بمقدةةرل 
  مد م ر  راأثاي   راأثا ، ل  لود ش بيو دول اام أد يول راح رةيدا  ا حدول را قدوي راأدع أثدةا 

 ه م بيئا رام لي راأ وداياك
يا أا ا ا رء رهأبوةرل      راأقيي  رامةحار هأبوةرل رامه  يأضم : Evaluationالتقويم  -7

 كSummative & Formative evaluationل  را روئيا 

أادك را د حا ضدم  م   دول  لد  أقدي: Student scoresصدفحة عدرن نتدائل الدارسدين  -8
،  أثدددةا أادددك را ددد حا  ةمدددول راددد رةك راأدددع لددد  ح دددم portfolioمادددت إ مدددوع راددد رةك 

 لدد  أ دد   مددعءر مدد    ددو  راأقدد ي  راهددوص ببيئددا راددأثا  ل  دايرددو اددع ر هأبددوةرل رامهأا ددا، 
 هوةج د مك

 ي  أاك را  حا لوئما بأاموء  د و أأضم  قائمة بالدارسين المشاركين في دراسة المقرر: -9
اأ ر دم  راأثدةت رراأ دوداع  را يد  ، حيث أأيح اراةر  م لديE-mailsرا رةاي  ر ا أة  يا 

 داس رآلهةي ك

 هددد  م دد   ميددد   م يدد  بدددوام رلي، حيددث أقددد   بثددا رام رلدددي أخددر :  الددروابإ إلدددى مواقدددع -10
  بوأ وليا أبو ايا بحيث ي    ه وك ممم دا ة ربط أ قم راماأ ي   راع رة  راماأه مي ( م

 رام لي  ب  ةش اةيثا إاس رام رلي رامةأبطا ب  ك راممومك

  يئددددددددددددددية رابوحددددددددددددددث ه ددددددددددددددو إاددددددددددددددس ضددددددددددددددة ةش رهأمددددددددددددددو  م ددددددددددددددممع را يدددددددددددددد  راأثايمددددددددددددددع
Designer instructional web  إاس إمةرء دمايول راأح يث  راأط ية راماأمةي  ا  حول راة ربط
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مدي راأغيدةرل راأددع لد  أطدةل داددس هد ه رابيئددا  يددأ ء بمدو  راأ ودايدا،راأدع يدأ  إ ةرمرددو بم لدي ل  بيئدا راددأثا  
 أه مي ك داس طبيثا هي م رامثا مول، بمو يضم  مثم   حيا راة ربط راأع يضثرو بم لثم ااما

: راأددع أ رددة حواددا error 404مدد  م   ددول م لددي را يدد ، ةاددواا راهطددأ رسددائل الخإدد :  -11
ائددددم رامأ دددد ح مدددد  اددددأح إحدددد    دددد حول رام لددددي، ا ردددد ة هدددد ه را دددد حا اددددع رائدددد م 
ر اأةرضع ارو ب    أ مي   ب    ليا مثا مول اأ حيح راهطأ راد ي يقدي ايدم رامادأه   

يل ي إاس إعدوج عرئة رام لي م  راماأه مي ، ام   – أهطوء اع رارموء اع راث و ي   –
رألاضدددددم أ دددددمي   ددددد حا بأ اددددديق مثدددددي  يدددددأ ء  مدددددي أ دددددمي  رام لدددددي، أأضدددددم  بثدددددا 
 راأ ميرددددددددول ل  راددددددددة ربط راأددددددددع برددددددددو يددددددددأ  أ ددددددددحيح راهطددددددددأ ل  راأ ميددددددددم إاددددددددس هةيطددددددددا

 ك Site mapرام لي  

راأ ودايا رامثأمد ش   ي را  اأ مي   ب وء أاك رأل  رل  رام   ول راأع أأ    م رو م رلي
 web languageدادددس ر  أة دددل، أادددأه   بثدددا رااغدددول، أادددمس اغدددول بةممدددا را يددد  

programsراأع يثةا رابوحث بثضو م رو،  اقو اطبيثا را ةراا راحواياك  ، 
 أ ددمي  اددع راماددأه ما رااغددول مدد  ياددع ايمددو راحوايددا را ةراددا أثددةا راادديوق، هدد ر  اددع

 اغددا داددس راأة يددع مددي رادد ه ع، راث ددت داددس رامثأمدد ش راأ ودايددا ثا راددأ بيئددول   دد حول ل  رل
 ،2001،  83  مدددد   ددددم  ياه ددددروكPHP راددددد باغددددا أثددددةت  راأددددع راأ ودايددددا ر  أة ددددل بةممددددا

 butler, m. h؛ 2005،92، ديمدددو  م أ دددة  ؛) june Kaminski.  2007,25 )
 (ك  Stephen rochefort (25,2000,؛

 اغددول مدد  ممم دددا  ل  رأرددو ر  أة ددل  دد حول   أددوج ه  أاددأ ر  أة ددل بةممددا اغددول
 اغدددا  دددم  م و يدددول  اقدددو رااغدددول هددد ه  أهأادددت را يددد ، بةممدددا باغدددول أثدددةت  راأدددع رابةممدددا،

 (butler, m. h 2001، 83  رااغول ه ه  م   ه وئ رو،
 لي ،Hyper Text Markup Language  امدا رهأ دوة  هدع: HTML رادد اغدول

 را  حول  ر  ئوء را ي    حول ابةمما راهو ا رألاوايا رااغا  هع ا وئق،ر را ص أةميع اغا
 حعمددا ضددم  رام مدد   notepad رام  ددةش بة ددومج  رهددم ل رمةهددو  أوبددا  يم دد   را وئقددا، رامأئددثبا
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 بوا  حا، راهو ا رأل رمة أحةية م  ر  أروء  بث  ،Microsoft windows را ي   ع بة ومج
 كhtm ل  html بومأ ر  رامات ح   يأ 
 لغة Perl:  راد اغا  أث Perl  كر اأوأي يا را  حول   أوج أاأه   راأع رااغول م 

 لغدة VML :  رادد اغدا أادأه Vector Markup Language هدع راةاد مول، ا  دت  
 كراحة ا إ ئوء اع ةرئ ش

 لغة VOXML:  كرامحو يول أطبيقول اع راماأه   راهوص راقوم ك ه 

 لغة xml: ااغا  أ ايي  رةل راأع رااغول م  را يية ضم   يا   اغا هع html، هع  
 ك رابيو ول أبو م أاريم اع  بيةش ليما  رل ل رش

 لغة asp: اد رهأ وة هع  Active server pages )را ئدطا، را د حول دد  دبوةش  هع 
 مدي أ دوداع  ي ومي ع طوبي  رل   حول اثمم حا م  أط ية إيمو  اع أاأه   أق يا  هع
 ك را ي    حول داس أطبيقول إ ئوء أاأطيي  بواأه رمرو راأطبيق ه معماأ

 لغددات java ،java script:   رام رلددي دمددم  اددع راأثايميددا راأطبيقددول اددع رامواددو أاددأه 
 أ ددمي  اددع ليضددو  أاددأه   رابيو ددول، بق رددد  ر أ ددوم اددع  م و يوأرددو بو ضددواا راأ ودايددا
 كراأ ودايا راماأه    رمرول

 لغددة PHP: اغددا أثأبددة PHP (personal home pages) رائه دديا، را دد حول لي 
 رااغا ه ه  أث  رآل ، رامثة ت رامرو  ه ( php hypertext preprocessor  اد  أغيةهو

 راد ص أ  يد  يدأ  حيدث  ASP ااغدا مئوبرا  هع را ي ، داس رابةمما اغول لح ث لح  م 
 راددد ددد PHP  راددد  أهأاددت ااماددأه  ، را دد حا إةاددوم يدد   مدد  را يدد ، مددع   داددس رابةممددع

ASP  رام دد ة  م أ حددا ممو يددا ب   رددو  Open source ، بئدد م م د مددا رااغددا  هدد ه 
   ايددددد  ك، يددددد   ك   دددددو  أحدددددل اوابدددددو يثمدددددم  راددددد ي ،Apache را يددددد  مدددددع   ادددددع  ومدددددم
 ( IIS  ادددديةاةرل هدددد ر   را ي دددد  ع،   ددددو  أحددددل أثمددددم رامددددع   هدددد ر مدددد   اددددها ي مدددد   مددددو

  أة يددددد  بثددددد  راما دددددول مددددد  را  ديدددددا هددددد ه أئدددددغيم يم  دددددم  ي ددددد  ع راأئدددددغيم  ب  دددددو راهدددددوص
 كPHP installer  بة ومج
 إ أدددوج اددع  م و يوأرددو   ددةر PHP راددد اغددا راددأه ر  داددس راحوايددا را ةراددا ردأمدد ل  لدد 

 كSQL رابيو ول ل رد      مي  ي ومي يا ب  ةش ر  أة ل    حول ل  رل
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(: 2005 ديمددو ، م أ ددة  راأ ودايددا  ةراددا لددي را يدد م ر أ و اددل راأددع  مدد  را ةراددول
 أثايمددع م لددي  أ ددمي  ،html باغددا إا أة  يددا م رلددي أ ددمي  مرددوةرل أح يدد  إاددس را ةراددا لهدد ا

 أثدةت إادس را ةرادا هد ال  مدوك رامدوهعش رابدةرمج حدع  مدو ش ادع راط   مروةرل أ ميا إاس ير ت
 كرامأثامي  راط   ا   راأ مي  مروةرل أ ميا اع ر ا أة  ع راأثاي  م لي راأه ر  لية

   دد اك بوابحددث، راهو ددا رأل  رل إددد ر  اددع را ةراددول رااددوبقا، هدد ه مدد  ر اددأ و ش  أدد 
 كرامأبي راأمةيبع راأ مي 
 .أساليب العصف الذهني اإللكترونيثانيا: 

 اإللكتروني. الذهني العصفأ( 
 راأ  يددة إيددوةش إاددس يردد ت ةراأ  يدد اددع لاددا   بأ ددم( 391، 2008دعمددع،  بيددم   يثةاددم

 ر م و يدددول رادددأه ر  يث دددس بمدددو رامأثددد  ش راحاددد م  رلأدددةرا  أ بيردددو رألا دددوة  ربأ دددوة راددد ه   لددد ا
 حددم  يمددو  رألاددةر  مدد  ممم دددا أاددأه مرو أق يددا  هددع رامئدد  ل، مدد  مئدد اا حددم اددع راثقايددا
 ك د  يا ب  ةش لاةر هو ببوم أهطة راأع رألا وة بممي مح  ش امئ اا

 اددع  ئددط دقاددع إدمددوم داددس يثمددم أدد ةيك لاددا  : بأ ددم( 2012، اددث  مددةي   أثةاددم  
 يدو  دقا  ئدوطو   رامأثامدي  مد  ايدم  يأطاد  راثقايا  ل ةرأر  رهأموموأر  ييية مأ ومم أثايمع م لت
 رام دوع  أد اة مثدي  م ضد ع ادع راأ دةت بحةيدا رألا دوة مد     ل بة  أ اي  إ أوج دايا يأةأ 
 ددوامر   راأ ئدوت اأق دس أح دعه  راأدع رألائاا اطةا راهيوم دوا  مي راةردع جا   مو رام ئ 
 رامبأ ةش رألا وة م  د   بأ بة ر   ء طةيق د  مثي ا مئ اا احم راأ  م داس  حير  بثمق

 احددم راضددارو  رهأيددوة رألا ددوة هدد ه أقيددي  يدد   مدد  حارددو اددع أاددوه  راأددع مأا اددا راغيددة  راحادد م
 كل رد  م  بم يةأبط  مو را ه ع راث ت مبو ا مةردوش مي رامئ اا

 رامةحادا طد   ه اردو مد  يقد   راأدع راثمايدا أادك: "بأ دم( 2013 محمد ، لمية   يثةام
 يادمح بحيدث إا أة  ع م أ   ه م م  رمأموديا مئ اا ل  لضيا ح م رألا وة بأبو م رايو  يا
 بددولع إاددس  ر ةهددو يدد   مدد   أدد  رام م ولئددول ا حددول إاددس را ددوة مدد  ا يددا مددو ياددمم طوادد  ا ددم

 كرام أ   اع رامئوة ي  راط  
  أطبيقددددول راح ييددددا راأ   ا ميددددو ل  رل أ  يددددت: بأ ددددم( 2015 رااددددي ، لاددددموء   أثةاددددم

 ر ث ددددوك اردددد  رامددددأثا  ادددد   رااددددةيي راامحددددع رادددد ه ع راأمدددد م لاددددواي  أطدددد ية اددددع 2.0 را يدددد 
 ر أ دددوم داددس رألادددوك اددع يقددد    ددو   هددد م مدد    ادددك ارا ددوة، را ه يدددا مثوامأددم اماددأ يول
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 أه دددص يممثرددد  راددد ي  رألادددةر  مددد  ممم ددددا بدددي  راددد ه ع راث دددت ماادددول   رةش بو  أة دددل
  م ي شك حا م إاس راأ  م ابيم اع أرمر  لم ة ر  راقضويو مئأةك

 يأضدددح مدددد  هدددد م راأثةي دددول رااددددوبقا ل  راثقددددم ايث دددت بأيددددا مئدددد اا ل  لضدددديا ل  
راحادد م رام واددبا ارددو اددع مدد  مدد  رامأثددا  راحةيددا بدد    ليدد    م ضدد ع حيددث ي حددص  يمحددص

ميددو   رامةرلبددا مدد  رامثادد  ل  رامأثامددي  اردد ر رألاددا   مدد  اودايددا  لهميددا أمثددم راأدد ةيك لمددةر  م ر
  ممأثو    ضيق    همم بم أ م  رامةلش  رائمودا  راأ ودم مي رامموداك

 دبددوةش رادد ه ع راث ددت  دد   اددع أأ ددق ول ردد اابوحددث رأضددح رااددوبقا راأثةي ددول  بواددأقةرء
 راح د  أأميدم مدي مثدي  م ضد ع ل  مئد اا حد م  رآلةرء رألا دوة مد  مم د  لد ة ل بدة أ اي  د 
  كرامااا  رويا إاس  رألا وة رآلةرء داس
 اإللكتروني. الذهني العصف أساليبب( 

 رادددد ه ع راث ددددت مااددددا ب ريددددا لبددددم راأ ودددددم لاددددا   ااطدددد   رامثادددد  يحدددد   ل  يمدددد 
 ،(59-56 ،2015  رااددميي دبدد : مدد   ددم   ةراددول  أوبددول داددس ر طدد ع  بثدد  ر ا أة  ددع،

     يايدددددددومع   ي ددددددديك    امدددددددو ؛   ةأئدددددددمة  ادددددددواعيأي؛   ي ددددددديك ،(47-45 ،2015   محمددددددد 
Dennis, & Valacich, (1993), Kratschmer, & Kaufmann (2002, p. 121); 

Dennis, & Williams  داددس ر ا أة  دع رادد ه ع راث دت اي لاددو ددةا يم د ( 2003ك 
 :راأواع را ح 

 Parallelism Style: متوازي أسلوب -1
رألاا   ألدضوء راممم دا بأبو م رألا دوة ادع  لدل  رحد ،  أ ردة رألا دوة  ه ريامح 

يدةش أ اي   ميا  ب اع  ك را لل،  بواأواع ات  ه ر رألاا   ل  ي    ام لهميا  بيةش  اعاامميي 
  ددك رامااددا لدد  أاددود   اددعي اةهددو رامثادد   راأددع  راأ ميددم  ر ةئددو   رامح ددعرل مدد  رألا ددوة،  ل

راطددد   دادددس أ ايددد  راث يددد  مددد  رألا دددوة رام يددد ش  رل را ددداا بواقضددديا رامطة حدددا،  مدددو ي ضدددم 
ا  هدددةرط ادددع م ولئدددول  رامأددد رعيأئدددميي رألادددةر  ادددع ممم ددددول راث دددت راددد ه ع ر ا أة  دددع 

طدة ا،  بأطبيدق  ادك  مد ر ل  هد ه راطةيقدا لد   اد ل رامعيد  مد   ح رةرل مةأبطا بوام ض ع رام
 رألا وة  رل رام  ش راثواياك

 Group Memory: المجموعة ذاكر  أسلوب -2
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ه ر رألاا   بميوبا مادأ  ع اأهدعي  رألا دوة مد  لبدم لدضدوء راممم ددا،  راأدع   يدأ  
ا ا اك، ل  يأح   ه  اع  اك دةضرو إ  م  ه م لوئ  راممم دا را   يم حم رامثا  را  حي

 حدد ه؛ حيددث يددأ  ر حأ ددو  ايرددو بواق رددد   راايواددول،  رألا ددوة،  رامثددوةت  رل را دداا،  أاددود  
راممم ددددول ادددع ب دددوء رألا دددوة  أ ايددد هو مددد  لمدددم رأهدددو  راقدددةرةرل رام وادددبا ااقضدددويو رامطة حدددا، 

ي راأ دددةرة  أأم ددد   ددد ةش أم ددد ادددع يادددمح هددد ر رألادددا   بدددأ  يددد هم رألدضدددوء لا دددوةه   أهدددع  
 ة رألا ددوة راعرئدد ش ددد  راحومددا  أدد د  راأح يددع رامأبددو م، ادد ر ةش راممم دددا ارددو راقدد ةش داددس راأدد 

لاضدم مد  رألادةر ، اواممم ددول لدو ةش دادس ر ادأ و ش مد  رامثةادا  راهبدةش  راح د م دادس معيد  
  يولكم  رامثا مول ل ية م  رألاةر   أاةر   هأ ت راهبةرل  راها يول  رائه

 Anonymity: الهوية إخفاء أسلوب -3
ه ر رألاا   يثمم داس أقايم ح ش راه ت م  راأقيي ، حيث أ رة رألا دوة اامميدي مدي 

را ئددت  اددعرامحوا ددا داددس ه   دديا را  ددةش ا ددوحبرو، لي إدطددوء حةيددا ر هأيددوة اامئددوة ي  
 رل راحاواددديا  ةرادددا بثدددا راقضدددويو  ادددعدددد  لادددموئر ،  هددد ر رألادددا   ي ددد   ل يدددة م وادددبا 

 راأدد ر راهو ددا،  داددس راددةا  مدد   اددك اددت  بثددا را ةراددول أددة  ل  هدد ر رألاددا   لدد  يعيدد  مدد  
 طةا رألا وةك   اعا   رامئوة ي   ر دأمو  داس رآلهةي   ر مأمودع راأةرهع 

رهأبةل اودايا لادواي  راث دت راد ه ع ر ا أة  دع،  ةرادا  راأع م  را ةراول رااوبقا 
راقوئمددا  ر ا أة  ددع رادد ه عهدد ال راأثددةت داددس اودايددا لاددواي  راث ددت  راأددع( 2015محمدد   

أ ميددا مرددوةرل رأهددو  لددةرةرل إ رةش مةر ددع م ددو ة راددأثا ،  اددعاا يدد   رايددو عداددس أطبيقددول راميددم 
  ر دةش راممم ددا(،  أ  دال را ةرادا إادس أ د ق ممم ددا رامثوامدا  -رامأ رعي أ و ال لاا بع  

 Gressgard( 2005ر دددةش راممم ددددا،  مدددو هددد ال  ةرادددا مةيادددموة   راقوئمدددا دادددس لادددا    
ه ددوء رار يددا( داددس ل رء رألاددةر  بمااددول راأ  يددة اددع  -رامأدد رعيراأثددةت داددس أددأيية لاددا بع     ر 

راممم دول ر اأةرضيا م  ه م ليدوك آيدوة مادأ يول مهأا دا مد ر  دادس دد      ديدا رألا دوة 
ي اد  دد   ل بدة  لاضدم مد   رامأد رعيج را ةراا ل  رألادا   رام أما بر ه رامااول  ل رةل  أوئ

ه ددوء رار يددا، ايمددو يأثاددق بمدد  ش رألا ددوة  اامأدد رعيرألا ددوة، اددع حددي  ادد  أ دد  ه ددوك آيددوة  بيددةش   ر 
( را ئت د  لية راأ ودم بي  راأةرأيميأي  ااث دت 2016رام أما،  راأر ال  ةراا محيا   

( دادس أ ميدا راأدة يامأعرم (  بي  لاا   رادأثا   ر  د اوع/  رامأعرم / اية ر ر ا أة  ع را ه ع
 ر أموه ا   ط   بغعش،  م  بدي   أدوئج را ةرادا ل دم    راأ   ا معراأح يم  مروةرل راأ  ية 

 رامأدعرم / ايدة رامأدعرم ( دادس راأح ديم  ر ا أة  دع راد ه عراث ت   اأةرأيميأعي م  أأيية 
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ا ددواح رامأددعرم ،  ياددثس رابحددث  راأ   ادد معداددس مرددوةرل راأ  يددة  ر أمددوه، بي مددو ي مدد  أددأيية 
 رار يددا إه ددوءل   رامأدد رعيمأغيددةه راماددأقم رأل م إاددس راأثددةت دادس لي مدد  رألاددا    اددعراحدواع 
 راأ وداياك را ي  م رلي أ مي  مروةرلأ ميا  اعلاضم 

 :ثـــــالتجريبي للبح ارـــــاإلط

 اطددد   راأ ودايدددا را يددد  م رلدددي أ دددمي  مردددوةرل  ادددو   ر ا أة  دددع رابة دددومج ب دددوء أددد 
 راأح ددياع ر هأبددوة: اددع مأمياددا اابحددث راقيددوك ل  رل إددد ر   أدد ك راثددو  رايددو  ي رايددو ع را ددت
 ضد ء ادع راأ ودايدا، را يد  م رلدي أ دمي   رامردوة  امردوةرل رامثةادع اامو د  رام ح ا  بطولا
مددةرءرل راأثايميددا، رألهدد رت لوئمددا  ل  رل أطبيددق أدد   مددوك  دد حيأرمو مدد   راأأ دد  ضددبطرمو،  ر 
 ك(2،1 ماحقك  رابحث دي ا داس رابحث

 .للبحث الميدانية التجربة

 رايدو  ي رايو ع را ت ط   رابحث، دي ا داس ر ا أة  ع رابة ومج  أطبيق أمةي  أ 
 :راأوايا ر مةرءرل إأبوع  أ ك ب ي  رايو  يا  بية بم ةاا لب 
ب دددي   رايو  يدددا  بيدددة لبددد  م ةادددا مددد ( طواددد  60   ممم دردددو حدددثراب دي دددا رهأيدددوة أددد 
  أميادددل راأمدددةيبيأي ، رامممددد دأي  اأح يددد  راثئددد رئع ر هأيدددوة  أددد   بيدددة، لبددد  بدددت رةش دئددد رئيو ،
رار يدددا"  "إه دددوء رايو يدددا راممم ددددا  مدددوءل طوابدددو (، 30  "رامأ رعيدددا"  دددد  هو ر  ادددع راممم ددددا
 كر ا أة  ع رابة ومج و طبق دايرم( طوابو   30   د  هو

 أد  راأح دياع  بطولدا رام ح دا ر هأبدوة ادع رابحدث لادةر  مممد دأع أ وال م   ااأأ  
 سداد لبايدو   راأ ودايدا، را يد  م رلدي أ دمي  بمردوةرل رامدةأبط رامثةاع راأح ياع ر هأبوة أطبيق

  ليمدددا رامثيوةيدددا،  ر  حةرادددول راحادددوبيا، رامأ ادددطول رادددأهةرج  أددد  راأمدددةيبيأي ، رامممددد دأي 
 ماأقاي ك   اك داس را ح  راأواع: امأ اطي  T-Test( ل رهأبوة طةيق د (ك ل 

  ،يقدددديك رامو دددد  رامثةاددددع رامددددةأبط  رادددد يراأطبيددددق راقباددددع ا هأبددددوة راأح ددددياع رادددد ةلع
ر ا أة  يدددا راأ ودايدددا،  لدددو  رابوحدددث بأادددميم  ةمدددول   ر  أدددوج رام رلددديبمردددوةرل أ دددمي  

   ا ا اككراط   اع  ئ ت مه
 ك مو أ  راأطبيق راقباع ابطولا م ح ا رأل رء داس راممم دول   ارو 
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 نتائج التطبيق القبلي ألدوات البحث:

 نتائج التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي للمهارات:( أ

(  هأبددددددوة  مدددددد   اددددددةق  رم إح ددددددوئيو  بددددددي  SPSS.Ver.21راددددددأه   رابوحددددددث بة ددددددومج  
اقبادددددع ر هأبدددددوة راأح دددددياع اامردددددوةرل   دددددم،  ي ضدددددح رامددددد  م مممددددد دأع رابحدددددث ادددددع راأطبيدددددق ر

 راأواع را أوئج:

 (2جدول )
  المتوازيةنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين 

 في التطبيق القبلي االختبار التحصيلي للمهارات ككل الهوية وإخفاء

االختبار 
 التحصيلي

 المتوسط العدد المجموعة
 النحرافا

 المعياري
قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 التوازي
 إخفاء
 الهوية

30 
30 

27.3000 
26.9000 

4.66942 
4.69299 

0.331 
غير دالة 
 إحصائيا  

 رامممدد دأي  لاددةر  بددي  بددي  إح ددوئيو    رم اددةق  مدد   ددد   رااددوبق رامدد  م مدد   يأضددح
ه دددوء رار يدددا، رامأ رعيدددا  ادددع   دددم راأح دددياع اامردددوةرل هأبدددوةا  راقبادددع راأطبيدددق  ةمدددول ادددع  ر 
 كراممم دأي  بي  راأ وال يأحقق  ب اك راقباع راأطبيق

 :للمهارات المالحظة لبإاقة القبلي التإبيق نتائل( ب
 إح ددددددددوئيو    رم اددددددددةق  مدددددددد    هأبددددددددوة( SPSS.Ver.21  بة ددددددددومج رابوحددددددددث راددددددددأه  

  ي ضددددددح وةرل،اامردددددد رام ح ددددددا بطولددددددا داددددددس راقباددددددع راأطبيددددددق اددددددع رابحددددددث مممدددددد دأع بددددددي 
 :را أوئج راأواع رام  م

 (3جدول )
 المتوازية المجموعتيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب 

 في التطبيق القبلي على بطاقة المالحظة للمهارات الهوية وإخفاء 

بطاقة 
المالحظة 
 للمهارات

 المتوسط العدد المجموعة
 االنحراف
 المعياري

 قيمة )ت(
اللة الد

 اإلحصائية

 التوازي
 إخفاء
 الهوية

30 
30 

37.0000 
38.1333 

5.09225 

5.67349 
0.814 

غير دالة 
 إحصائيا  
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 لاددددددددددةر  بددددددددددي  إح ددددددددددوئيو    رم اددددددددددةق  مدددددددددد   ددددددددددد   رااددددددددددوبق رامدددددددددد  م مدددددددددد   يأضددددددددددح
ه دددددددوء رار يدددددددا، رامأ رعيدددددددا رامممددددددد دأي   راأطبيدددددددق ادددددددع اامردددددددوةرل رام ح دددددددا بطولدددددددا دادددددددس  ر 

 كراممم دأي  بي  أ والرا يأحقق  ب اك راقباع
بواردددد ت مدددد  راأمةبددددا  راطدددد  أثةيددددت البددددم إمددددةرء راأمةبددددا  أ  يميددددا أدددد  دقدددد  مااددددا 

 رامثوامدددا مدددو ش مدددي ااأثومدددم را عمدددا را  ويدددول مددد  راطددد    راأأ ددد  مددد  أم ددد  مددد ر  رامطاددد   
 لبم ب ريا أطبيق رابة ومج   اك بر ت: اابحث، راأمةيبيا
ادددس لهددد رت رابة دددومج  رامطاددد   أحقيقردددو بثددد   ةرادددا أثةيدددت راطوابدددول ب ددد ةش مددد معش د -1

 رابة ومج ممو يعي  م   راثيم رامثامي ك
 أقاي  راطوابول إاس ممم دول، حا  ل موط أثامر ك -2
أ عيددي  ايددم راطوابددا داددس  ددم رامأثامددول  ئددةا  ي يددا رااددية اددع أثادد  رابة ددومج  راهطددا  -3

 راعم يا ا ةراا رابة ومجك
  مكرامأثا  راقيو  برو اع رام عم  مو ه  مطا   راقيو  بم اع را أح ي  رامرو  رامطا با م   -4

 مددي أ ددمي  م رلددي را يدد  راأ ودايددا، اددع رامقأةحددا را حدد ش محأدد    ةاددي  مددو أدد  أحميددم
 مأد رعي،  ر ا أة  دع راد ه ع راث دت لادا   بوادأي وء رامحأد   ادع رهدأ ت  مد   د   مةردوش
 كراحواع رابحث مأغيةرل لح  يميم  را ي ا ه ع،ر راث ت بمااول راماأه  ( الهوية إخفاء

 راث دت ماادول أح ي   أضم ل رابحث، ممم دول م  ممم دا ا م هطا  أ   ضي
  رهددم مدد  ر أ ددوم ل  رل أح يدد  أدد  حيددث ممم دددا؛ ا ددم مااددول اددل أح يدد  أدد   لدد  رادد ه ع،
 رام أددد    أ  يدددت رامأددد رعي، راددد ه ع راث دددت ألادددا   رامحو يدددا أ  يدددت ادددع  أميادددل را  دددو ،
 كرامأ رعي اية را ه ع راث ت ألاا  

  دم اع طوا  ا م مة ة   اما ماأه   را  أه يص أ  حيث ااط  ؛ راأاميم  أ 
 راأمةيبيدا رامثوامدا إاس را ه م م  طوا   م يم   حأس   اك رابحث، ممم دول م  ممم دا
 أ عيدي  أد  رألهدة ، بواممم ددول راهو دا رامثوامدول دادس بواد ه م راادموا  دد   بدم، راهو ا

  ل ددم رآلهددةي ، راطدد   مددي أبو ارددو بم ددي راأأ يدد   أدد  طوادد ، ا ددم رامددة ة   امددا راماددأه   رادد 
 كرا  و  ه م م  أثامر  لي وء مأوبثأر  ايأ 
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 رابةيد  دبدة راةادوئم هد م م    اك رألاوايا، بواأمةبا راب ء بم د  راط    أ  إد  
 مد     حوادا رابدوحييين  مدي راأ ر دم دادس  راأأ يد  م ر ، ب م هو ارا را قواا  رار رأت ر ا أة  ع

 كراأ اوة ل  مئ اا
 ضددد ء ادددع أح يددد هو أددد  راأدددع راهطدددا  ادددق را  دددو  دادددس راطددد    هددد م  مدددو أددد  مأوبثدددا

 م  رامطة حا رألا وة  أ قيح را ه ع ااث ت مااول م  أضم أم  مو راحواع، رابحث مأغيةرل
 ر اأ اددوةرل  أاقددع أح يددعه ، طةيددق ددد  رامئددوة ا داددس ير  حدد ممم دددا  ددم اددع راطدد   لبددم
 ك  ي مو  ( 15  راأمةبا إاس اأةش رمأ ل  ل  دايرو،  راة 

 راأح دياع رهأبدوة  رابحث ل  رل أطبيق أ  بوابحث، راهو ا راأمةبا م  ر  أروء  بث 
   ادددك( بثددد يو   أطبيقدددو  راأ ودايدددا، را يددد  م رلددي أ دددمي  مردددوةرل ل رء م ح دددا  بطولدددا رامثةاددع،
 ك بث يو لبايو رامروةرل  ل رء راأح يم اع را ةق داس ااأثةت

 :البحث بيانات معالجة في المستخدمة اإلحصائية األساليب

 رابحدث طبيثدا أ واد  راأدع ر ح دوئيا  رابدةرمج رألادواي  مد  ممم دا رابوحث راأه  
 :ه م م  رابيو ول مثواما  أمل راثي ا  حم 
 " اع مثواما رابيو ول رابحثك"VER. 21، 21ر  رة "SPSS"راأه ر  بة ومج  -1

ا دددة ق بدددي  مأ ادددطع  ةمدددول : ابحدددث رIndependent-Samples T-Testرهأبدددوة  ل(  -2
 ك بطولا رام ح ا اع راأطبيق رابث ي  هأبوة راأح يم راأمةيبيأي  راممم دأي 

: ابحددددددث را ددددددة ق بددددددي  مأ اددددددطع  ةمددددددول Paired-Samples T-Testرهأبددددددوة  ل(  -3
 ك بطولا رام ح ا اع راأطبيق راقباع  رابث ي ا هأبوة راأح ياع راأمةيبيأي  راممم دأي 

 ك مةبي إيأو( 2ƞمثو اا حم  راأأيية:  -4

 :ثــــالبح جـــائـــــنت

 اع ض ء إمةرءرل راأطبيق راقباع  أطبيق راأمةبا رألاوايا،  أ حيح  ة د   ةمدول 
لبايددددو   بثدددد يو ،  رادددد ي يقدددديك راأح دددديم رامددددةأبط راطدددد   اددددع ر هأبددددوة راأح ددددياع رام ضدددد دع 

ع راأ ودايددا،  بطولددا م ح ددا رأل رء راثماددع راأددأ ددمي  بيئددول راددأثا  بوامو دد  رامثةاددع امرددوةرل 
 أقيك مث م ل رء راط   اأاك رامروةرل لبايو   بث يو ، لو  رابوحث بمو ياع:
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 أوال : اختبار صحة الفروض:
"  ي مدد  اددةق  رم إح ددوئيو  د دد  أندد : ي نددع علددى والددذ األول:صددحة الفددرن  اختبددار

اع  إه وء رار يا( بي  مأ اطع  ةمول راممم دا رامأ رعيا،   ةمول راممم دا 0.05ماأ    
  رابوحث بواأحايدم را ةا: لو ااأحقق م   حا ه ر ك "راأطبيق رابث ي  هأبوة راأح يم رامثةاع

ه وء رار يا  راثي أي  رامأ رعيا ر ح وئع ا أوئج أطبيق ر هأبوة راأح ياع اط   بث يو ك   ر 
 – Independentاثي أدددي  مادددأقاأي   ل( رهأبدددوة لددد  رادددأه   رابوحدددث لادددا   

Samples T_Test،   ااأثددةت داددس را ددة ق بددي  مأ اددطول  ةمددول ماددأ   أح دديم رام ر دد
ه دوء رامأ رعيدا  ا   لادةر  رامممد دأي  راأ ودايا را ي  م رلي أ مي رامثةايا رامأثاقا بمروةرل   ر 

 راأواع:  و ل را أوئج داس را ح   راأح ياع،اع راأطبيق رابث ي ا هأبوة  رار يا،
 (4دول )ــــــــــج

بين متوسطات درجات أفراد  للفروق Independent – Samples T. Test ت اختبار نتائج
 اتبمهار المتعلقة مستوى تحصيل الجوانب المعرفية في وإخفاء الهويةالمجموعتين المتوازية 

 في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي التفاعلية الويب مواقع تصميم 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 0.67 49.43 30 متوازية
0.178 0.859 

 0.77 49.40 30 إخفاء الهوية

ل بة  هع  %85.9( لي 0.859  را  اا   ماأ( ل  ليما 4 يأضح م   أوئج م  م  
بددي  لاددةر   %5ممددو يل دد  ددد    مدد   اددةق  رم إح ددوئيو  د دد  ماددأ   را  اددا  (،%5قيمددا  رامدد  

ه ددوء رار يددا،رامممدد دأي  رامأ رعيددا  اددع ماددأ   أح دديم رام ر دد  رامثةايددا رامأثاقددا بمرددوةرل   ر 
 بوة راأح ياعكع راأطبيق رابث ي ا هأراأ وداياك ا را ي  م رليأ مي  

 هدد ر يث دع ر دم   ي مد  اددةق  راحدواع،لبد م را ددةا رابحيدع رأل م اابحدث  أد  دادس  ادك 
بدي   راأ ودايدا، را يد  م رلدي أ دمي  رم اع ماأ   أح يم رام ر   رامثةايا رامأثاقا بمروةرل 

ه وء رار ياراممم دأي  رامأ رعيا   ك ر 
  ي مد  ادةق  رم إح دوئيو  د د  " اختبار صحة الفدرن الثداني: والدذي ندع علدى أند :

اع  إه وء رار يارامأ رعيا،   ةمول راممم دا  بي  مأ اطع  ةمول راممم دا( 0.05 ماأ   
ابوحدددث  ااأحقدددق مددد   دددحا هددد ر را دددةا: لدددو  ر، "عرأل رء راثماددد رابثددد ي ابطولدددا م ح دددا راأطبيدددق

ه وء رار يا بثأطبيق بطولا رام ح ا اط   راممم دأي   أوئج ر ح وئع اأحايم واب    يو كرامأ رعيا  ر 
 Independent– Samplesاثي أي  ماأقاأي   ل(  ل  راأه   رابوحث لاا   رهأبوة

T_Test ،  م رلدددي مأ ادددطول  ةمدددول مادددأ   ل رء مردددوةرل أ دددمي ااأثدددةت دادددس را دددة ق بدددي 



 محمود،احمد أ.د/ أشرف ،أحمد أ.د/ إبراهيم

 أحمد
ام أساليب العصف الذهني اإللكتروني القائمة على أثر استخد

  2.0 تطبيقات الويب
 

 52 

ه دددوء رار يدددا، ادددع راأطبيدددق رابثدددرامأ رعيدددا راأ ودايدددا اددد   لادددةر  رامممددد دأي   را يددد   ي ابطولدددا  ر 
 راأواع:  و ل را أوئج داس را ح  رام ح ا، 

 (5)جدول 
متوسطات درجات  بينلفروق ل T. Test Independent – Samplesت  اختبار نتائج

 أفراد
 اراتة بمهالمجموعتين المتوازية وإخفاء الهوية في مستوى أداء الجوانب المهارية المتعلق 

 طبيق البعدي لبطاقة المالحظةالتفاعلية في الت الويب مواقع تصميم 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 0.56 113.63 30 متوازية
0.154 0.249 

 0.48 113.67 30 الهوية إخفاء

 هع ل بة  %24.9( لي 0.249  را  اا ل  ليما ماأ   (5  أوئج م  م   يأضح م 
لادةر  بدي  %  5 را  ادا د د  مادأ   و  إح دوئي رم  مد   ادةق ممدو يل د  دد   (، %5م  راقيما  
ه وء رار يا، اع ماأ   ل رء مروةرل أ مي رامأ رعيا راممم دأي   ع راأ ودايدا اد را يد  م رلدي  ر 

 راأطبيق رابث ي ابطولا رام ح اك
ي مدد    داددس  اددك يم دد  لبدد م را ددةا رابحيددع رايددو ع اابحددث راحددواع،  هدد ر يث ددع ر ددم  

رامأ رعيدددا راأ ودايدددا، بدددي  رامممددد دأي   را يددد  م رلدددي ادددةق  رم ادددع مادددأ   ل رء مردددوةرل أ دددمي 
ه وء رار ياك   ر 

ي مدد  اددةق  رم إح ددوئيو  د دد  ": اختبددار صددحة الفددرن الثالددث: والددذي نددع علددى أندد 
وة رابث ي  هأب   راقباع راأطبيقي  اعرامأ رعيا  بي  مأ اطع  ةمول راممم دا (0.05 ماأ   

،  ااأحقددق مدد   ددحا هدد ر را ددةا: راددأه   رابوحددث "رابثدد ي راأطبيددق راأح دديم رامثةاددع ا ددواح
ااأثدددةت دادددس ، Paired–Samples T_Testاثي أدددي  ايدددة مادددأقاأي    ل( لادددا   رهأبدددوة
مأ اددددطول  ةمدددول راممم ددددا رامأ رعيددددا ادددع راأطبيقدددي  راقباددددع  رابثددد ي ا هأبددددوة را دددة ق بدددي  
 راأواع:ئج داس را ح    و ل را أوراأح ياع، 

 (6)جدول 
ة جموعمتوسطات درجات الم بينروق للف T. Test Paired – Samplesت  اختبار نتائج

 المتوازية
 يةلتفاعلا الويب مواقع في مستوى التحصيل المعرفي القبلي والبعدي المتعلق بمهارات تصميم 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 ريةالح

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة
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 قبلي
 متوازي

30 
10.23 1.431 

29 162.22 0.01 
 بعدي
 متوازي

49.43 0.679 

 دد  ،"49.43" رابثد ي راقيدوك ادع راحادوبع رامأ ادط رةأ دوع (6 يأضح مد   أدوئج مد  م   
 و ك%( لي ل رو  راا إح وئي 1" بماأ   را  اا  10.23"راقباع راقيوك اع راحاوبع رامأ اط

 داس  اك يم   لب م را ةا رابحيدع رايوادث اابحدث راحدواع،  هد ر يث دع ر دم ي مد  ادةق 
 را يددد  م رلدددي  رم إح دددوئيو  ادددع مادددأ   أح ددديم رام ر ددد  رامثةايدددا رامأثاقدددا بمردددوةرل أ دددمي 

 كراأ ودايا، ألاةر  راممم دا رامأ رعيا اع راأطبيقي  راقباع  رابث ي ا واح راأطبيق رابث ي
ي مدد  اددةق  رم إح ددوئيو  د دد  "ة الفددرن الرابددع: والددذي نددع علددى أندد : اختبددار صددح

رابثد ي ابطولدا    راقبادع راأطبيقدي  ادعرامأ رعيدا  بي  مأ اطع  ةمول راممم دا (0.05 ماأ   
،  ااأحقدددق مددد   دددحا هددد ر را دددةا: رادددأه   "رابثددد ي راأطبيدددق ا دددواح راثمادددعم ح دددا ر  رء 

ااأثددةت ، Paired– Samples T_Testة ماددأقاأي اثي أددي  ايدد  ل( رابوحددث لاددا   رهأبددوة
مأ اددطول  ةمددول راممم دددا رامأ رعيددا اددع راأطبيقددي  راقباددع  رابثدد ي ابطولددا داددس را ددة ق بددي  

 راأواع:  و ل را أوئج داس را ح  رام ح ا، 
 (7)جدول 

 ةجموعمتوسطات درجات الم نبيللفروق  T. Test Paired–Samplesت  اختبار نتائج
 يةالتفاعل الويب مواقع في مستوى األداء القبلي والبعدي لمهارات تصميم ةالمتوازي 

 العدد المجموعة
المتوسططططططططططططططططط 

 الحسابي
 االنحطططططططططططططططراف

 المعياري
درجطططططططططططططططة 

 الحرية
قيمطططططططططططططة 

 "ت"
مسططططططططططططططتوى 

 الداللة

 قبلي
 متوازي

30 
22.63 1.63 

29 303.91 0.01 
 بعدي
 متوازي

113.63 0.56 

 ،"113.63" رابث ي راقيوك اع راحاوبع رامأ اط رةأ وع( 7  م  م  أوئج م   يأضح
 لي%(  1  را  اددددددددددا بماددددددددددأ  " 22.63"راقباددددددددددع راقيددددددددددوك اددددددددددع راحاددددددددددوبع رامأ اددددددددددط ددددددددددد 
 إح وئيو ك  راا ل رو
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 داس  اك يم د  لبد م را دةا رابحيدع راةربدي اابحدث راحدواع،  هد ر يث دع ر دم ي مد  ادةق 
 يدارامأ رع راأ ودايدا، ألادةر  راممم ددا   را يد م رلي  رم إح وئيو  اع ماأ   ل رء مروةرل أ مي 

 اع راأطبيقي  راقباع  رابث ي ا واح راأطبيق رابث يك
ي مد  ادةق  رم إح دوئيو  د دد  "اختبدار صدحة الفدرن الخداما: والدذي نددع علدى أند : 

رابثدد ي    راقباددع راأطبيقددي  اددع إه ددوء رار يددا بددي  مأ اددطع  ةمددول راممم دددا (0.05 ماددأ   
،  ااأحقدق مد   دحا هد ر را دةا: رادأه   "رابثد ي راأطبيدق امثةادع ا دواح هأبوة راأح ديم ر

ااأثددةت ، Paired–Samples T_Testاثي أددي  ايددة ماددأقاأي    ل( رابوحددث لاددا   رهأبددوة
مأ ادددطول  ةمدددول راممم ددددا إه دددوء رار يدددا ادددع راأطبيقدددي  راقبادددع  رابثددد ي دادددس را دددة ق بدددي  

 راأواع: ح    و ل را أوئج داس راا هأبوة راأح ياع، 
 (8)دول ـــــــج

ة جموعمتوسطات درجات الم نبيللفروق  T. Test Paired–Samplesت  اختبار نتائج
 إخفاء الهوية

 يةلتفاعلا الويب مواقع في مستوى التحصيل المعرفي القبلي والبعدي المتعلق بمهارات تصميم 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 قيمة "ت" المعياري االنحراف
مستوى 
 الداللة

 قبلي
30 

11.23 2.609 
82.507 0.01 

 0.770 49.40 بعدي

 دد  ،"49.40" رابثد ي راقيدوك ادع راحادوبع رامأ ادط رةأ دوع (8 يأضح مد   أدوئج مد  م   
 %( لي ل رو  راا إح وئيو ك 1" بماأ   را  اا  11.23"راقباع راقيوك اع راحاوبع رامأ اط

بحيع راهومك اابحث راحواع،  ه ر يث ع ر م ي م  اةق  داس  اك يم   لب م را ةا را
 را يددد  م رلدددي  رم إح دددوئيو  ادددع مادددأ   أح ددديم رام ر ددد  رامثةايدددا رامأثاقدددا بمردددوةرل أ دددمي 

 رابث يك اع راأطبيقي  راقباع  رابث ي ا واح راأطبيقإخفاء الهوية" راأ ودايا، ألاةر  راممم دا "
ومك اابحث راحواع،  ه ر يث ع ر م ي م  اةق  داس  اك يم   لب م را ةا رابحيع راه

 را يددد  م رلدددي  رم إح دددوئيو  ادددع مادددأ   أح ددديم رام ر ددد  رامثةايدددا رامأثاقدددا بمردددوةرل أ دددمي 
 ابث يكراأ ودايا، ألاةر  راممم دا "إه وء رار يا" اع راأطبيقي  راقباع  رابث ي ا واح راأطبيق ر

ي مد  ادةق  رم إح دوئيو  د دد  "اختبدار صدحة الفدرن السدادا: والدذي ندع علدى أند : 
رابثدد ي   راقباددع  اأطبيقددي ر اددع إه ددوء رار يددا بددي  مأ اددطع  ةمددول راممم دددا (0.05 ماددأ   

،  ااأحقددددق مدددد   ددددحا هدددد ر را ددددةا: "رابثدددد ي راأطبيددددق ا ددددواح راثماددددعابطولددددا م ح ددددا ر  رء 
، Paired–Samples T_Testاثي أددي  ايددة ماددأقاأي    ل( راددأه   رابوحددث لاددا   رهأبددوة
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مأ ادددطول  ةمدددول راممم ددددا إه دددوء رار يدددا ادددع راأطبيقدددي  راقبادددع ااأثدددةت دادددس را دددة ق بدددي  
 راأواع:  و ل را أوئج داس را ح   رابث ي ابطولا رام ح ا، 

 (9)جدول 
ة جموعمتوسطات درجات الم نبيللفروق  T. Test Paired–Samplesت  اختبار نتائج

 إخفاء
 التفاعلية الويب مواقع والبعدي لمهارات تصميمالهوية في مستوى األداء القبلي  

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 الهوية إخفاء قبلي
30 

27.17 1.464 
330.76 0.01 

 0.479 113.67 الهوية إخفاء بعدي

 ،"113.67" ابثدد ير راقيددوك اددع راحاددوبع رامأ اددط رةأ ددوع( 9  مدد  م  أددوئج مدد   يأضددح
 إح وئيو ك  راا ل رو لي%(  1  را  اا بماأ  " 27.17"راقباع راقيوك اع راحاوبع رامأ اط د 

 داس  اك يم   لب م را ةا رابحيع رااو ك اابحث راحواع،  ه ر يث ع ر م ي م  ادةق 
 يدارامأ رع ا راأ ودايدا، ألادةر  راممم دد را يد  م رلي  رم إح وئيو  اع ماأ   ل رء مروةرل أ مي 

 اع راأطبيقي  راقباع  رابث ي ا واح راأطبيق رابث يك
 العصف الذهني بأثر اسلو

ي مدد  ليددة ألاددا   راث ددت "اختبددار صددحة الفددرن السددابع: والددذي نددع علددى أندد : 
 م رلدي را ه ع  رامأ رعي( اع أ ميدا مادأ   أح ديم رام ر د  رامثةايدا رامأثاقدا بمردوةرل أ دمي 

لدددو  رابوحدددث بواأحايدددم ر ح دددوئع ا أدددوئج ااأحقدددق مددد   دددحا هددد ر را دددةا: ،   " راأ ودايدددا را يددد 
 أددومةبددي إي راددأه   رابوحددث  رامأ رعيددا،راأح دديم رامثةاددع لبايددو   بثدد يو  اطدد   راممم ددا  رهأبدوة
 ر ية:احاو  

 (439،1991 و ق، آموم حط ، لب  الر :  معادلة مربع إيتا
 ألية =رحاو  حم                               

 
 أقةيبو   %84=                  =( 7  م  م رألية م حاو  حم  

 
 احاو  حم  راأأيية (78،2006(،  دب  رام ث  را ة ية،271،2011  راأه ر  م  م  حا 

162.22 +29 

162.

22 

+  ةما ت
 راحةيا

 ت
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 ( درجات حجم األثر10جدول)

 حجم األثر 

 كبير جدا كبير متوسط صغير األداة المستخدمة
2ƞ 0.01 0.06 0.14 0.20 

 (11جدول)
 (2.0 لويبا تطبيقات على القائمة اإللكتروني الذهني العصف أساليبتأثير المتغير المستقل )

 (ليةالتفاع الويب مواقع تصميم مهارات على المتغير التابع )اختبار التحصيل المعرفي 

 حجم الـتأثير 2ƞقيمة  المجال

 كبير جدا 0.848 اختبار التحصيل المعرفي

(،  هدد ر يث ددع ل  حمدد  راأددأيية 0.848 هددع   ƞ2( ل  ليمددا 11 ي حدد  مدد  رامدد  م  
 داددس راقددوئ  رامأدد رعي ر ا أة  ددع رادد ه ع راث ددت لاددا   داددس راح دد  يم دد   اددك  داددس بيددة، 
 أ دمي  مردوةرل ل رء مادأ   ةادي ادع  بيدةش  ب ثوايدا بوا ثدم، لادر  لد  ل دم ،2.0 را يد  أطبيقول
 كراأ ودايا را ي  م رلي

 راث ددت ألاددا   ليددة  مدد ي "الثددامن: والددذي نددع علددى أندد :  اختبددار صددحة الفددرن
 ،  ااأحقدق مد " راأ ودايدا را يد  م رلدي أ دمي  مردوةرل ل رء ماأ   أ ميا اع( رامأ رعي  را ه ع

  لو  رابوحث بواأحايم ر ح وئع ا أوئج بطولا رام ح دا لبايدو   بثد يو  اطد  حا ه ر را ةا: 
 رألية: احاو  إيأو مةبيوحث  راأه   راب رامأ رعيا،راممم دا 

 (439،1991 و ق، آموم حط ، لب  الر   استخدام معادلة مربع إيتا

 0.912=                ( =  7م  م  م   حاو  حم  رألية
 

 (12جدول)
 (2.0 لويبا تطبيقات على القائمة اإللكتروني الذهني العصف أساليبتأثير المتغير المستقل )

 )بطاقة مالحظة األداء(على المتغير التابع  

 حجم الـتأثير 2ƞقيمة  المجال

 كبير جدا 0.912 بطاقة مالحظة األداء

(،  هدد ر يث ددع ل  حمدد  راأددأيية 0.912 هددع   ƞ2( ل  ليمددا 12 ي حدد  مدد  رامدد  م  
 داددس داددس  اددك يم دد  راح دد  داددس لاددا   راث ددت رادد ه ع ر ا أة  ددع رامأدد رعي راقددوئ   بيددة، 

303.91 +29 

303.91 
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 أ دمي  ب ثوايدا  بيدةش ادع ةادي مادأ   ل رء مردوةرل  بوا ثدم،لد  لادر   ل دم ،2.0را يد  أطبيقول 
 كراأ ودايا را ي  م رلي

 راث ددت ألاددا   ليددة  مدد ي "اختبددار صددحة الفددرن التاسددع: والددذي نددع علددى أندد : 
 أ ددمي  بمرددوةرل رامأثاقددا رامثةايددا رام ر دد  أح دديم ماددأ   أ ميددا اددع( رار يددا إه ددوء  رادد ه ع
ج لو  رابوحث بواأحايم ر ح وئع ا أوئ،  ااأحقق م   حا ه ر را ةا: " وداياراأ  را ي  م رلي

 راددددأه   رابوحددددث  إه ددددوء رار يددددا،راأح دددديم رامثةاددددع لبايددددو   بثدددد يو  اطدددد   راممم دددددا  رهأبددددوة
 :رألية احاو  إيأو مةبي رابوحث  راأه  

 (439،1991 و ق، آموم حط ، لب  الر   استخدام معادلة مربع إيتا

 0.739=                    ( =  8م  م  م   حم  رألية حاو 
 

 (13جدول)
( 2.0) لويبا تطبيقات على القائمة اإللكتروني الذهني العصف أساليبتأثير المتغير المستقل )

 على المتغير التابع )بطاقة مالحظة األداء(

 حجم الـتأثير 2ƞقيمة  المجال

 كبير جدا 0.739 بطاقة مالحظة األداء

(،  هدد ر يث ددع ل  حمدد  راأددأيية 0.739 هددع   ƞ2( ل  ليمددا 13ي حدد  مدد  رامدد  م    
 داددس داددس  اددك يم دد  راح دد  داددس لاددا   راث ددت رادد ه ع ر ا أة  ددع رامأدد رعي راقددوئ   بيددة، 

 أ دمي  ب ثوايدا  بيدةش ادع ةادي مادأ   ل رء مردوةرل  بوا ثدم،لد  لادر   ، ل دم2.0را يد  أطبيقول 
 كراأ ودايا را ي  م رلي

 را ه ع راث ت ألاا   لية  م ي": أن والذي نع على  العاشرصحة الفرن  اختبار
،  ااأحقدددق مددد  "راأ ودايدددا را يددد  م رلدددي أ دددمي  مردددوةرل ل رء مادددأ   أ ميدددا ادددع( رار يدددا إه دددوء 

  لو  رابوحث بواأحايم ر ح وئع ا أوئج بطولا رام ح دا لبايدو   بثد يو  اطد  حا ه ر را ةا، 
 :رألية احاو  إيأو مةبي رابوحث  راأه  ،  راأه   رابوحث وء رار ياإه راممم دا 

 (439،1991 و ق، آموم حط ، لب  الر   استخدام معادلة مربع إيتا

 0.919=                ( =  9م  م  م   حاو  حم  رألية
 

82.507  +29 

82.507 

330.76 +29 

330.76 



 محمود،احمد أ.د/ أشرف ،أحمد أ.د/ إبراهيم

 أحمد
ام أساليب العصف الذهني اإللكتروني القائمة على أثر استخد

  2.0 تطبيقات الويب
 

 58 

 (14جدول)
 (2.0 لويبا بيقاتتط على القائمة اإللكتروني الذهني العصف أساليبتأثير المتغير المستقل )

 على المتغير التابع )بطاقة مالحظة األداء( 

 حجم الـتأثير 2ƞقيمة  المجال

 كبير جدا 0.919 بطاقة مالحظة األداء

(،  هدد ر يث ددع ل  حمدد  راأددأيية 0.919 هددع   ƞ2( ل  ليمددا 14 ي حدد  مدد  رامدد  م  
 داددسامأدد رعي راقددوئ   داددس  اددك يم دد  راح دد  داددس لاددا   راث ددت رادد ه ع ر ا أة  ددع ر بيددة، 

 أ دمي  ب ثوايدا  بيدةش ادع ةادي مادأ   ل رء مردوةرل  بوا ثدم،لد  لادر   ، ل دم2.0را يد  أطبيقول 
 كراأ ودايا را ي  م رلي

 النتـائج:منـاقشة ثانيا : تفسير و

 التالية:ومما سبق يمكن إجمال نتائل البحث الحالي في النقاإ 
بدي  لادةر  رامممد دأي  رامأ رعيدا  %5  ادا د    مد   ادةق  رم إح دوئيو  د د  مادأ   را -1

ه ددوء رار يددا،  م رلددي أ ددمي اددع ماددأ   أح دديم رام ر دد  رامثةايددا رامأثاقددا بمرددوةرل   ر 
 لبد م را دةا رابحيدع رأل م  راأح دياع،ادع راأطبيدق رابثد ي ا هأبدوة  راأ ودايدا را ي 
 راحواعكاابحث 

ي  لادةر  رامممد دأي  رامأ رعيدا بد %5د    مد   ادةق  رم إح دوئيو  د د  مادأ   را  ادا  -2
ه دددوء رار يدددا، ادددع راأطبيدددق  راأ ودايدددا را يددد  م رلدددي أ دددمي ادددع مادددأ   ل رء مردددوةرل   ر 
 راحواعك لب م را ةا رابحيع رايو ع اابحث  رام ح ا،رابث ي ابطولا 

بي  ط   راممم دا رامأ رعيدا  0.05 م   اةق      اا إح وئيا د   ماأ   را  اا  -3
 را يدد  م رلددي أ ددمي اأح دديم رامثةاددع راقباددع  رابثدد ي رامأثاددق بمرددوةرل ماددأ   ر اددع

 هد ر يث دع ل  مأ ادط  راد ةمول،ا واح راأطبيق رابثد ي رألدادس ادع مأ ادط  راأ ودايا،
ل بدددة مددد  مادددأ    رامأ رعيدددا،مادددأ   راأح ددديم رامثةادددع رابثددد ي اددد   لادددةر  راممم ددددا 

 راحواعكحيع رايواث اابحث  لب م را ةا راب ار ،راأح يم رامثةاع راقباع 
بي  ط   راممم دا رامأ رعيدا  0.05 م   اةق      اا إح وئيا د   ماأ   را  اا  -4

ا دواح راأطبيدق رابثد ي رألدادس  راأ ودايدا،ماأ   ل رء مروةرل أ مي  بيئول راأثا   اع
  ه ر يث ع ل  مأ اط مادأ   رأل رء رابثد ي اد   لادةر  راممم ددا را ةمول،اع مأ اط 

  راحواعك لب م را ةا رابحيع راةربي اابحث  ار ،ل بة م  ماأ   رأل رء راقباع  رامأ رعيا،
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إه ددوء بددي  طدد   راممم دددا  0.05 مدد   اددةق      اددا إح ددوئيا د دد  ماددأ   را  اددا  -5
 م رلددي أ ددمي ماددأ   راأح دديم رامثةاددع راقباددع  رابثدد ي رامأثاددق بمرددوةرل  اددع رار يددا
 هدد ر يث ددع ل   رادد ةمول،راأطبيددق رابثدد ي رألداددس اددع مأ اددط  ا ددواح راأ ودايددا، را يدد 

ل بدة مد   إه دوء رار يدا،مأ اط ماأ   راأح يم رامثةاع رابث ي اد   لادةر  راممم ددا 
 راحواعك لب م را ةا رابحيع راهومك اابحث  ار ،ماأ   راأح يم رامثةاع راقباع 

إه ددوء طدد   راممم دددا  بددي  0.05 مدد   اددةق      اددا إح ددوئيا د دد  ماددأ   را  اددا  -6
ا دواح راأطبيدق رابثد ي  راأ ودايدا، را يد  م رلدي أ دمي ماأ   ل رء مردوةرل  اع رار يا

 هدد ر يث ددع ل  مأ اددط ماددأ   رأل رء رابثدد ي ادد   لاددةر   رادد ةمول،رألداددس اددع مأ اددط 
 لبددد م را دددةا رابحيدددع  ارددد ،ل بدددة مددد  مادددأ   رأل رء راقبادددع  إه دددوء رار يدددا،راممم ددددا 
 راحواعكابحث رااو ك ا

را يددد  أطبيقددول  داددساددا   راث ددت رادد ه ع ر ا أة  ددع رامأدد رعي راقددوئ  أل ه ددوك ليددة -7
 ب ثوايددا  بيددةش اددع ةاددي ماددأ   راأح دديم رامثةاددع رامأثاددق  بوا ثددم،ل ددم لدد  لاددر   ،2.0

 كراأ ودايا را ي  م رلي أ مي بمروةرل 

را يددد  أطبيقددول  داددس اددا   راث ددت رادد ه ع ر ا أة  ددع رامأدد رعي راقددوئ أل ه ددوك ليددة -8
 م رلددي أ ددمي  ب ثوايددا  بيددةش اددع ةاددي ماددأ   ل رء مرددوةرل  بوا ثددم،ل ددم لدد  لاددر   ،2.0
 كراأ ودايا را ي 

را يد  أطبيقدول  دادسرار يا راقوئ  إه وء اا   راث ت را ه ع ر ا أة  ع أل ه وك لية -9
ةاددع رامأثاددق  ب ثوايددا  بيددةش اددع ةاددي ماددأ   راأح دديم رامث بوا ثددم،ل ددم لدد  لاددر   ،2.0

 كراأ ودايا را ي  م رلي أ مي بمروةرل 

أطبيقددول  داددسرار يددا راقددوئ  إه ددوء اددا   راث ددت رادد ه ع ر ا أة  ددع أل ه ددوك ليددة -10
 أ دمي  ب ثوايا  بيةش اع ةادي مادأ   ل رء مردوةرل  بوا ثم،ل م ل  لار   ،2.0را ي  
 كراأ ودايا را ي  م رلي

 يرجع الباحث هذه النتائل إلى:
 ك2.0را ي  داس أطبيقول  راقوئما ر ا أة  ع را ه عاواي  راث ت رد لية -1

 كأ ودم راط   مثرو  ار ام 2.0 را ي راأه ر  أطبيقول  مة  ا -2
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 ك أح يعه  داس راأثا  را ه عااط    اأمطوة ر ا وة  راث ت  را ة اردطوء  -3

 راثامياك مو شراا ط ع داس محأ    مأ  داااط   يلم  ر  رل  را ةأ  عرأوحم   و   -4

رم و يدم رمددةرء راحد رةرل  رام ولئددول مددي رامثاد      هدد ت ر  همددم ممدو عر  مدد  أ ودددم  -5
 راط  ك 

ي بشكل عام أثر اددساليب العصدف الدذهن"وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من 
 :"اإللكتروني

 ;Chun-Chieh Huang; Ting-Kuang Yeh; Tsai-Yen Li ةرادا  دم مد   

Chun-Yen Chang, 2010  ةراا  ،)Hamit COŞKUNa, 2011  ةراا  ،)Alan R. 

Dennis, Randall K. Minas, Akshay Bhagwatwar, 2013  ةرادا  ،)Paul B. 

Paulus, 2013 ,Nicholas W. Kohn , Lauren E. Arditti  ةرادا   ددوء دبد  ،)،
،  ةراددددا  ةئددددو (2015(،  لاددددموء رااددددي ،2014(،  ةراددددا  ةيحددددو  دبدددد  راغ ددددع،2014راددددةحي ،
(،  ةرادددا 2015(،  ةرادددا  ه دددو ي دبددد  راادددميي،2015(،  ةرادددا  ةيردددو  اددد   ،2015دبدددوك،

 Yagolkovskiy, Sergey R., 2016،ك2018(،   دوء إاموديم،2016(،  ه    بيم) 
أثدر اددساليب العصدف  خداع بشدكل" مدن كل دراسة نتيجة مع النتيجة هذه تتفقبينما 

  صيل واألداء المهار :على التح الذهني اإللكتروني
 (ك2018(،   دوء إاموديم،2016(،  ه    بيم،2015 ةراا  م م   لاموء رااي ،

 ثالثا : توصيات البحث:  

 راأوايا: راأ  يول أق ي  يم   راحواع، رابحث إايرو أ  م راأع را أوئج إاس راأ و ر
رامثامدددي   ر هأمدددو  بأ  يدددت لادددواي  راث دددت راددد ه ع ر ا أة  دددع ادددع بدددةرمج إدددد ر  -1

أا دا، ب ايول راأةبيا،  راأ ةي  دايرو اامثامي  لي وء راه ما اع رامةرحم راأثايميا رامه
  اع رامحأ يول راأثايميا راقوباا اأ  يت راث ت را ه ع ر ا أة  عك 

 لهميا ر اأ و ش م  أقاي  رامأثامدي  إادس ممم ددول  دغيةش   دة ر امميعرأردو رامأثد  ش  -2
ا راددددأثا  ميددددم: إيموبيددددا   ئددددوط رامأثامددددي ،  أ ددددودار  ببثضددددر  راأددددع أعيدددد  مدددد  اودايدددد

 رابثا،  رأبودر  اأ ميرول  رةئو رل رامثا  ممو ياود  داس أثا  لاضمك 

ضة ةش أ مي  رام رلت راأثايميا راقوئما داس راث ت را ه ع ر ا أة  ع اع ضد ء   -3
 اددددأ و ش  مدددو ج راأ دددمي  بمدددو يضدددم  رأبدددوع هطددد رل م رميدددا إمةرئيدددا أادددود  ادددع ر
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 راق    م  ر م و يول رامأوحا،     م رامأثامي  إاس إأقو  راأثا ك

اددع ضدد ء مددو أ  ددم إايددم رابحددث راحددواع مدد   أددوئج ي ضددم أ  يددت لاددا   راث ددت   -4
راددد ه ع ر ا أة  دددع رامأددد رعي،   ادددك  مأ  دددم راث يددد  مددد  رامميدددعرل راأدددع أعيددد  مددد  ر أبدددوه 

 كو ياود ه  داس أ اي  لا وة م ي ش أمأوع بوام  ش أة يع رامأثامي  ارا وة رامطة حا بم

ضددة ةش راددأ و ش راملااددول راأثايميددا مدد  رألاددواي  راأ   ا ميددا ب دد ا دومددا،  مدد    -5
اأدد راةه،  لاددا أ ا أددم،  اودايأددم اددع    ددةر  راث ددت رادد ه ع ر ا أة  ددع ب دد ا هو ددا؛ 

 كراث ي  م  رام ر   رامثةايا  رامروةيا  را م ر يا ا   رامأثامي 

 مستقبلية: قترحات ببحوث رابعا : م

 ياع: مو  رامقأةحا،يقأةا رابحث راحواع إمةرء بثا رابح ث 
ب ايول راأةبيا اع  واا  لاا   راث ت را ه ع ر ا أة  عأ مي  بيئا أثا  لوئما داس  -1

 رام وهج راأثايميا رألهة ك

 ك2أثاي  راأة يع داس راأةرأيميول راأ ةيك ر ا أة  ع اأأموئع مي   و  را -2

ادع  2.0 لية راأه ر  لاواي  راث دت راد ه ع ر ا أة  دع راقوئمدا دادس أطبيقدول را يد  -3
 إ او  مروةرل أ مي  م رلي را ي  راأ ودايا ا   ط   رامةحاا ر د ر ياك

 3.0 اودايا راأه ر  لاواي  راث ت را ه ع ر ا أة  ع راقوئما دادس أطبيقدول را يد   -4

 كأ  ر ا أة  يا ا   ط   أ   ا ميو راأثاي اع إ او  مروةرل أ مي  را 
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 عـــــــــــراجـــــالم

 أوال: المراجع العربية.

(ك اودايدم راث ددت راد ه ع ر ا أة  ددع راقوئمدا داددس أطبيقدول راميددم 2015لادموء راادي  محمدد   
 رايو ع اا ي  اع أ ميم مروةرل رأهو  لدةرةرل إ رةش مةر دع م دو ة رادأثا ، ةادواا

  ايم راأةبيا، مومثم حا ر ك   أ ةره،
(ك اودايم راأه ر  راأةرأيميا راث ت را ه ع دبة رام رلي ر ا أة  يا 2013لمية محم  هيةي 

راأثايميددا اددع أ ميددم رادد دع بددبثا راقضددويو رامثو ددةش اددع مددو ه ر مأمددوع ادد   
 ط   رامةحاا رايو  يا، ةاواا موماأية،  ايم راأةبيا، مومثم ل وش راا يكك

 (ك راأةرأيميول راأثا  ر ا أة  ع، أةمما داع رام اد ي، ادوا  راد رئاع، م دس2005راهو   ب ة 
 راأيمع، ا ةيو:  رة ئثوع اا ئة  راثا  ك

(ك أ دددمي  م لدددي أثايمدددع إا أة  دددع لدددوئ  دادددس أق يدددول 2014ممدددوم م دددط س رائدددةلو ي  مدددوي  
  را ةرادددول را يددد  راأ ودايدددا اأ ميدددا مردددوةرل رامئدددوة ا ر ا أة  دددع ش اددد   طددد 

 ك49راثايو ب ايا راأةبيا، ع 
(ك ليدددة رادددأه ر   دددم مددد  رادددأثا  2008حاددد  رابدددوأي محمددد ، راادددي  دبددد  رامددد اس راادددي   ي دددوية 

ر ا أة  ددددع  راددددأثا  رامدددد مج اددددع أ ميددددا مرددددوةرل أ ددددمي   ر  أددددوج م رلددددي را يدددد  
راأثايميددددددا ادددددد   طدددددد   رادددددد با   رامر يددددددا  رأموهددددددوأر   حدددددد  أ   ا ميددددددو راددددددأثا  

 أة  ددددع، أ   ا ميددددو راأةبيددددا:  ةراددددول  بحدددد ث، ددددد   هددددوص ددددد  رامددددلأمة ر ا
بو ئددأةرك مددي مثردد   2007راثامددع رايواددث ااممثيددا راثةبيددا اأ   ا ميددو راأةبيددا 

 را ةرادددول راأةب يدددا  د  ر دددم  أ   ا ميدددو راأثادددي   رادددأثا (  ئدددة راثاددد  ككك حي يدددا
 ل بمومثا راقوهةشكبمة ع راملأمةر 2007ابأمبة  6 – 5ر ب رع اع را أةش 

(ك اودايددا أ  يددت رادأةرأيميا راث ددت رادد ه ع ر ا أة  دع اددع أ ميددا 2018 ددوء إاددموديم لبدد  مطادق 
مردددوةرل ر ادددأيثو  رام دددوهيمس  راأ ر دددم ر ا أة  دددع ادددع راأ   ا ميدددو اددد   طوابدددول 

 را ت راحو ي دئة، ةاواا موماأية، اعش،  ايا راأةبيا، رامومثا ر ا مياك
 أدد ةيك اددع ر ا أة  ددع رادد ه ع راث ددت راددأةرأيميا (ك اودايددا2014 دد امبة  اددي   محمدد   دددوء

ب ايددا  رمأموديددا دادد   رايوايددا را ةلددا ( اطوابددول1راهو ددا  طددةق راأدد ةيك مقددةة
 اددع دةبيددا ر بدد ردع، مماددا  ةراددول راأ  يددة مرددوةرل أ ميددا داددس بي بددي راأةبيددا
  (ك 2 ج ،(55 ع (،(ASEP را  ك  دا  راأةبيا
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 ليددوك   را  يددا  ة ربطددم راةيوضدديا راأبادديط اددع بة ددومج ب ددوء (ك2015 ل أدد بة دبددوك  رااددي  ةئددو
 رار  ادع راحدك أ ميدا ادع ر ا أة  دع راد ه ع بواأه ر  راث ت أ ةيام اودايا

 أةب يددول ر بأدد رئع، مماددا رامةحاددا أ ميدد  ادد    اردد   أدد  ق ممددوم راةيوضدديول
  (ك1(، ج 7(، ع 18 راةيوضيول، مج 

(ك اودايدددا رادددأه ر  راث دددت راددد ه ع ادددع بيئدددا رادددأثا  رامددد رم اأ ميدددا 2015  محمددد  اددد    ةيردددو
مرددوةرل حددم رامئدد  ل ادد   طدد   أ   ا ميددو راأثاددي   رأموهددوأر   حدد ه، ةاددواا 

 موماأية،  ايا راأةبيا را  ديا، مومثا دي  ئمكك
ث دددددت راددددد ه ع (ك ليدددددة راأ وددددددم بدددددي  رادددددأةرأيميأي  اا2016دبددددد  را دددددةي  دادددددس دبددددد  رامددددد ر   

ر ا أة  ددع  رامأددعرم / ايددة رامأددعرم (  بددي  لاددا   راددأثا   ر  دد اوع/ راأددة ي( 
داددس أ ميددا راأح دديم  مرددوةرل راأ  يددة راأ   ادد مع  ر أمددوه ادد   طدد   بغددعش، 

 ةاواا   أ ةره،  ايا راب ول اآل ر   راثا    راأةبيا، مومثا دي  ئمكك
 (ك راأثاددي  ر ا أة  ددع:2005بدد  دبدد  راثعيددع رامبددوةك  دبدد  ر  بدد  دبدد  راثعيددع رام اددع، لحمدد  

 رألاك  راأطبيقولك راةيوا: ملااا ئب ا رابيو ولك

-(ك ليددة راأ ودددم بددي  ئدد اي  ااماددود ش ر ا أة  يددا  راا  يددا 2018د ددوت  ددوبة لبدد  را  ددة  
راث دددت - راب دددةيا(  رادددأةرأيميأي  اادددأثا  را ئدددط  رادددأثا  راأثدددو  ع ر ا أة  دددع

ر ا أة  ددع( ادددع  دد حول را يددد  راأ ودايددا  أأييةهدددو داددس أ ميدددا رأل رء رادد ه ع 
رامرددوة   را  ددوءش را رأيددا ادد   طدد   أ   ا ميددو راأثاددي ، ةاددواا موماددأية،  ايددا 

 راأةبيا را  ديا، مومثا رام  اياك
(ك اودايدددا رادددأه ر  رادددأةرأيميا أق دددع را يددد  ادددع أ ميدددا مردددوةرل 2012محمددد  دبددد ه راحدددويك  

ول را يدد  ادد   طدد   رامثردد  راثددواع اا ةراددول را  ديددا، ةاددواا أ ددمي   دد ح
   أ ةره، رامثر  راثواع اا رةاول را  ديا، راميعشك

(ك راميدددم رايدددو ع مددد  هددد مول ر  أة دددل: مددد هم إادددس  ةرادددا 2009محمددد   دبددد  راادددأوة هاي دددا  
داس راةربط  19/12/2017ك أ  راأةمودم بأوةيخ 2.0(  رام أبول 2.0 را ي  

 ع: راأوا
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=382:----------20--20-----&catid=164:2009-05-

20-10-02-29&Itemid =130 
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(ك اودايم م رج مط ة لوئ  دادس راث دت راد ه ع  رام ولئدول رامموديدا 2012مةي  اث  محم  
 راأ  يدددددة ر بددددد ردع  ر أمدددددوه  حددددد  را ةرادددددول  ادددددع أ ميدددددم راأح ددددديم رامثةادددددع

ر مأموديدددا اددد   أ ميددد  مةحادددم راأثادددي  رألاوادددع بايبيدددو، ةادددواا   أددد ةره،  ايدددم 
 راب ول اآل ر   راثا    راأةبيا، مومثم دي  ئمكك

 رة را  ة  (ك أ   ا ميو م وهي   أطبيقوأروك دمو ،2004م ط ع دب  رااميي محم ،  آهة    
 راثةبعك

(ك لية راأه ر  م لي أثايمع داس ر  أة ل اأ ميا مردوةرل 2005ديمو   و ق ه م   م أ ة
راأ دددمي  اددد ي رامدددأثا  ادددع مدددو ش حدددع  رابدددةرمج رامدددوهعش بوامثوهددد  راثايدددو، ةادددواا 

 موماأية، مثر  را ةراول  رابح ث راأةب يا، مومثا راقوهةشك
 اقوهةش:  رة را  ة راثةبعك(: أ   ا ميو راأثاي  ر ا أة  ع، ر2008 بيم مو  دعمع  

(ك اودايدددا رهدددأ ت حمددد  ممم ددددول راأئدددوةك ادددع راث دددت 2015ه دددو ي محمددد  دبددد  راادددميي  
راددد ه ع ر ا أة  دددع اأ ميدددا مردددوةرل راأ  يدددة را ولددد   مادددأ ي راأقبدددم راأ   اددد مع اددد ي 

 مومثا دي  ئمككط   أ   ا ميو راأثاي ، ةاواا موماأية،  ايا راأةبيا را  ديا، 
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